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 ا ا ا هاف و هدم هم د © عمم همام سم مصمم م ةممم ه م همم هدم هدمه همم عمق عمم

 هم 2 لا اهردخ نم 9 ءازدملا لتس !١
 <أذيل

00 

 بوورالتوملابئاغو ةبابإمل ةبيغ يذ ّلكو
 توملا زئعملا نبا لاقو ء ايانملا ماهس اهنف لصتنت ضارغا ايندلا ىف سانلا مهضعب لاقو

 امنوهأو هلبقامت دشأ توملا مهضعب لاقو .كوحم هرفس ردقب كرمعو كيلا لس رم مبك

 اعلا نيف ادع هلوأ انشنا كاف نقدي تين ىلا هضسلا يضر ندم اهرظنو مدح

 1011 نع ةفسالثلا سه لعضو «. هلوايق ده زر نأ قرف رخل امج اكشناو

 ' باملاو عجرملا هيلاو باوصلإب رعأ هللاو ٠٠ هرثأ ىفعو هربخ لض اهكر نم ةزافم لاقف

 بس . بج دب زب ا ا أ ب جس

 نساحلا باتك عبط مث ّح دادنالاو ىواسملا نع هزنملا دمع

 1 ع ىدامح نمريخالا مويلا ىف كلذ ناكو دادشالاو

 ملسو هبحتو هلاو دمحم اديس ىلع

| 

 7 ١

0 
 01 أ

 أ

000 
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 لل اهلا ؛ 1 (
0 
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 الإ همام“ دو ناسنالا لمحالا» ةفسالفلا تلاق 6. هللأ ههحر ا َىَح عوبسأ

 تام اذا حاصلا .. فلسلا ضعب لاقو :. تيم قطان يح هنإ ةساسنالا ا توملاب

 رعاشلا لاق «. هنم حيرسا تام اذإ حاطلاو حارتسا

 0 مث 3 1

 هنا ريغ ةحارالا تؤوملا امو

 رخآ

 2 تول ان ملل 5

 يذلا (نمسوفنلا ص ياخ إحَمن

 هيقفلا روصنم لاقو

 اوفر اقتاحلااوستمان

 هلاقلب هتلاقي“ ”بامأ بع

 0 نم

 امن ول ةليضف 215

 ىرصبلا ككتل لاقو

 ها لا ل
 موسع نامز ىف هللاو نحن

 1 ميل ل
 لاح ءوس نم هيفسانلا يم ا

 يقابلا لزاما ىلإ افلا ل زتملا نم

 2 017 دع ا 5 2

 فا'ئاو سس 15 قم ان ربا

1 0 
 فرش | يهىتلارادلا نمىندبو

 20 ةليضف فلا توملاىف

 نصت رشاعم لك قافو

 و غ٠ ا

 تع افتنوم اذ أوج د تحبص ا

 اتهم نأ لي تا

 انعرف ,مانملا ىف ٌُهاَنياَرْو
 هوه < ولاد

 انمي نا :منم تام نم قح

 4« هدض»
 رعاشلا لاق :ءتوملا ىنعي تاذللا مداه 0 5

 همر ىلع ءزرملاب لذ



 ؟ت دن د هلع هوو هوو و وكم هم ممم ممم ممم عجم موو مج بج مم عم ومعمل همم عقم مع ععع عمم معمم معمم عع عمم رجع زعل سمسم عع عم مجمع ومع ممم م مسمع م مم م معم»

 نم سلو : لاق ٠ ىرارسلا ذاخلا ىف سانلا بغرف اعروو ًاماعو اهتف ةنيدملا لهأ قافو

 مهلك نوقابلاو نيمالاو روصنملاو حافسلا ةثالث الا رئارحلا ءانأ نم سابعلا ىنب ءافاخ
 مجعلا ءاهدو برعلا نع نعمجي نهنأل ىراولا تقلع دقو يراوبلا ءانبأ

 *« هد وف
0 

 دئالولا لَو "انف تلا عار 2 لا لتم يف نكي مل اذإ

 دئامقلا يح هللا ممل 1 ف هل 0 نبنم دخت الف

 : برعلا لائثمأ نمو ء رودلا زنك رئارخلاو قوسلا زنك ىراوجلا : لاقي ناكو

 نيساخنلا ىديإا اهتلوادن' نم شرتفتال: مهضعب لاقو .. ةمك أ لعشر الؤ ةما حزامت ال
 قاوسالا ىف نويلع ىدون دقو رفكلا تانب يف ريخال : لاقو «. نيزاوملا ىف اهنمت عقوو

 قاسفلا ىدبأ نويلع تآرمو

 دع
 ب

 توم ا ىساحت

 00 : فاسلا ضعب لاقو :. ةحار توملا : عوفرملا ثيدحلا ىف

 ناك ناو ا دا رح ها ”دنع امو لوق هللاف انسحم ناك نإهنال ةايأسانم هل ريخ

 ليد ؛مط ىلهث اهأ اوثرفك نيذلا نيس الو ) اضيا لودي ه دج ىلاعت هللا ًائيسم
 دبع نب رمع تينأ : نارهم نب نوميم لاقو 6 ام اودادزل "مه ىلمن ان يسأل

 عنص دقو توملا كبر لأست نينمؤملاريمأ اي : تلقف توملاهللا هتلئسموهؤاكب رثكف زيزعلا

 . نينم ؤمللة مح ر ك؛ اقيلو تعنصو تلعف واعدب و انتستسح ا ًاريثك أ اريخكدي ىلعدللا

 نم ينتبب ! دق بر و لاق هرمأ هل هنبع هللا رقأ نيح حاصلا دبملاكنوك ألا : لاقف

 هيلع راد اف © نيحلاصلا ينتمأو ) هلوق ىلا 6 ثيداح لا روت نو يننملعو كأم



 دششل يي ةغ بف ب تةصجحفا

 اهافىفدرف همدخ ضءعب ينةحاف انّقو ساجملا ردكتو مم هجو ريغتف دادغبب ةب ونلا هذه

 اذه ىف قثأ ملو ءافولا نم انل دب الو هب انحتما ام تيأرا كحيو : لاق هيدي نيب تفقو

 اهبحصا مث ةعاطو اعمس : تلقف ء اهفرصصاف كانه تنغ اذاف دادغب ىلا اهل بهأتف كربغب

 انرسو هيف تلخداو جدوه اهيلع لمح يل ةقاني رمأو اطداعتو اهمدخم ءادوس ةيراج

 كل لوقت : تلاقف ءادوسلا ينثا ةيسداقلا اندرو امل 0 انجح انيضقف ذكم ىلا ةلفاقلا عم

 أادشان 0 وص تمس 00 ةيسداقلاب نآلا نم : اهتلقف ء نحم نا

 نان تف ايه داقلا ا 0 مل
 ص

 قا سافتأ سلو اجمل ضرأن مانت
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 قافتاو لمش_ممجب ادا نعل يلا

 قارغلا نتيكب امك اال حرف نم 1ك

 ةيرضانلا ايل زب الفا ةلك امل عمس يلف هللاب ىديعا : ةلفاقلا راطقأ نم .نانلا حف :

 مت ا ابف سانلا تنين ةلصتم نيتاس. ىف دادغ, نم لايمأ س مح ىلع

 اهدحأ مف ةرضاحب نسل قديس نإ : تلاقف ةروعذم ينس دق ءادوسلا ذأ حامصلا برق

 رق اهربخ هن ربخأو ممت ىلا تفرصناو يجناوح تيضقف . اربخ دادغبب اط تدجو الو

 ردقلا اذه ىلع اهنمرصتةنف ةريثك تانبقلا رابخاو «ء اهيلع احاو لزب

 هلا ا ا

 * ١

 عاضتراو هيأ نسج و ةقفنلا ةفخ>و ةيو ملا دق دار ند « لاش 0 66 ليق

 عتمتسا نا ثبحت : لوقب ةءاسه نب ةماسم ناكو ء را را نود ءامالاب هيلعف ةمشحلا

 ' مهنعاللا يضر يلعن, نيسلا نب ىلع مهبف 5 يتح ممهدالوا تاهما ءامالا ذاخما نوهركب



 0000 1 4 ارا اتلاف + ةباونع نطاس ىاك مونلا ىف: ةحرابلا تمار. "لعاب كيو

 ا|00 دافع ءاققو يهم ناس : لاقف ةمده اهتزوصقم يف نآلا تعم دقل يدتس ان
 ظ ىف نك اذاف :اروصقم

 ول 3 3 ا 6 5 ع

 يملك الف هيلاوكشأ 2 اَدح | ىَرأي رصقلا ىنروذأ
 0 ا 3 0
 ينتاعب انكيدلا فى ينراز دق كام يإ انل عيفش 0

 ىقّرافف هرجه يلإ داع انل داع حاصلا ام اذإ ىتح

 ىح بالا فق اهدخ غركو هياجر ليشقت تدحرخ ةيومس امافاب رط لكوتملا قفصف

 ةرقلا ايه ركساو - عرشملا يزكع ساآلا نب ىلع وبا ثدح :ءارض اتارااعدس دخل

 هيلع ف نمو مث نب ميك نبال نه تنك ناك مالسلا هباع ىدوم اهمف دلو ىلا

 ا0دف نانلا تمدقو هئايلعتاعدق ءانعلا ةفاف ةعئار ةيراجم داذعب نم قاف
 200 و 0 0 00 . 1

 ةئاتيل انهوم قلان 90 يوبلالمدناامدعل نمهلادبو

 00 0 ١ث 2 ع 20 0 ١

 هناك أ عنمتم يرزلا بعص ةنودو ءادرلا ها

 هناحيه هدهو هيلإ اًرظن قطي' موال فيكي 0 0

 هنافجا هب ت1 املا عواض هيلعتلمتشاامّرانل لاف

 ' 0 0 نمو مي بر طف تءاش ام تنسحأف : لاق

 هارخاوأ او ةدومح ةلئاوأ لضفمةلو وذا مم كيأسيس

 هرز 1 تعدم ىلا ةلمخ ف ا للا ىتث

 تنغ مث رضح نمو مم برطف
 هعلطمرار زالا كلف نم خر كلاب رمق يل دادغب ىفهللا عدوتسا 1 : 22 وسط نأ اك

 كك نت 0 « كانم كلف تّئش ام ىنمت : اط لاقو ًادج برطلا ىف مت طرفاف



 ةرح وو مم همم م هام هوس ف ع ر# تكس رف امال اكس م مو# رو يسوي يوييسم م ف ممم هرم وم ماو عع عع تبل همم همهم عم عقم ممم ومموف هعع يمه رو وملف عزم دعم همم عمم فعو ءوفم فم ودمدفاو

 00 يعتات لبطلا 0 نم ىتفش يفق
 و كر ني اع عا هلي د فرج رطل

 تيمح تح تفقوف ةميخلا تلاخدو يهجو ىف لبطلاب تمر ىرعش تعمس املف
 كحضف . اطىّتشع نم ريغتلا اذهف بلقلا حرق تفرصناف جرخم ملو قرفم ىلع سمشلا
 ناكدق : تاقف . قدعي نيعستو تس نبأ كلملا دبعاي كليو : لاقو ىتاتسا ىح ديشرلا

 ٠ مالسلا ةثقم ىلا هدرو .مهرد فلأ ةئام كلملا دنع طعا سابع اي : لاقف ء اذه

 ريمأ نأ كل لوقت  ةيراجلا ىنعي كتبا لوسر انا : لاقف مداخ ىتانأ مث تفرصناف

 ربلاب ىناضاوت لزت ملو رانيد فلأ "يلا عفدق ءكبيصن اذهو لامي اط ىمأ دق نينمؤملا '

 .. مهرد فالا ةرششعب ىل لضفلا رماو اهربخ عطقناو دمم ةنتف تناك تح لصاولا

 هيلاىدهاف مهرادقأ ىلع سانلا هيلا ىدهأ لكوتملا ىلا ةفالخلا تضفا امل . مهلا نب ”ىلع

 هنسحأ لع لك نم نسحب هيحلتو رسشلا لوط خش 10١ د] راج هالطلا

 كحضي وهو لكوتملا جرخو ةمدانملل اموي تلخندف اليلج الحم لكوتملا يلق نم تل

 نسخت اراف رفعج كسملان اهدخ ىلع تيتكادق ةحلست تارق تلد ىلع ان : لاو

 تنغف اهدوع تذخأو ةب وبح ينتقبسف « اعيش هيف لقف هنم

 ارطسأ دجّولانم يلق تعدوا دل ٠ اهدجوفلا 1 د1 اس تع دوأ نا

 ارتهجأو سسأ اميف ذل ًانيطم ةكيبأم لظِي كولَسل نمابف
 ارفعملا تاركسملا بوص هللا ىقس رفع َلثم أر نم ينيعل نمايو

 لقأ :.لكوتمللْت لقَو رعتلا نم افرح نسحأ اه اك ىلإ 10 2123 : لاق
 : لاقف كاذ دعب ةمدانملل هيلع تلخد مث هب ىنريعي لزي لف ينهذ ىنع برغ هللاو دقف

 رم را تعنمو امروصقم موزاب امرمأو ةيوم 01 دك لأ تماعأ عال

 : لاقف دغلا نم ةيلع تلخدف ادغ اهللاصف مويلا اهتيضاغ نا يديس اب : تلقف ؛ اممالك



 + بطعم هد دز ءم» هان الع د سس ع يس ع ل لا ع ا ا ع م ووو يي يوم وم مو طوع مع همم هممو ع عمم ممم عمم علو

 ١

 تاننللا كتانمولا نناف

 الإ لسفلا ىازتاق هيلا كلمن: ةقرلاب وهو ديشرلا نوره "ىلإ ثعب .. ىمصألا لاق

 ٍببس كيلا تهجو كلملا دبع اي : لاقو ىناندتداف بورغلا تقو هيلع ىنلخدا مث عيبرلا

 ربستو اهدنع ام زربت نا تني>| بدالا نم افرط اندخا دقو 'يلإ اتيدها نيتيراح

 اهادحالت اقف طقامبلثمتيأر ام ناتيراج ترض اههراضحاب مأ مث امبف باوصا| ىلع

 رابخ الا وزاعشألا نمسانلا هيف رظنيام مث هباتك ىف هللا مأام : تلاق ٠ علا نم كدنعام
 رابخ ًالاوراعش ألا نعاهلأس مث هللاباتكىف ًارقتام أك ىنتباحأف نارقلا فو رح نعاهل أسف

 انيدشناف : اط تلقف هيف تذخأ نف لك ىف يباوج نع ترصق اف ضورعلاو وحنلاو

 تذشنأف «. اش

 كار ةلاخاسلا ديري ام. لع لك ىفوالبلا ثايغاب

 كاصع دبعَلإلا عاطأ ام 2 .ىلعأو مامإلا فرش نمو
 ” 1| ١ و ايلثم لجر كنن ىف ةأرعا تبأر ام. نيس ملا ريمأ ان: * تاقف

 دبعابب :يللاق مث ةليللا كانت ىف هيلا لمحتا ةيراخا كالت عنصت نأ ىعأف اهنود اهندجوف

 ء هب جرفت نامزلا ببجاعا نم تعمس امث ا ينعمسل ناو رجض انا كالملا

 دقوهع.ثدحنأو 0 نالف ىنب ودب ىف بحاص يل ناك نينمؤملا رع اب : تلقف

 هتبأ م هل و امد مهاوقأو ًانهذ سانلا ص وهو ةنس نوعستو 0 0

 0 ]1 رعي تدصق > لاقف ءريغت سنع نع هتلآسف لابلا تتساك ندنلا لخان هيدجوق

 'آ هيلع دشني لبط اهةنغ ىفو ادب سرولاب تلط دق ةيراج مهدنع تيفلاق

 َِب طا عار 1 ايانملل .”ماهس النسا
 2 7 0 تت 2 1

 بوأقلا خم هاصنب بصل امهس نهب نون اسر ىدت
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0 1 

 0 9 تادف



 رغم سال

 د 30 هنع ان دانصو

 دلجلا طرد عقوكألا

 دن 1 00 راخ راتلاك

 او ءالآلاو نلا 1

 يدعل نمو يلبق نمل - 2

 دمع لغ انتوهش قل

 دهجالو رعت ام ريك, نم

 داخلا ةنج يبكحي بيطلا ىف
 0 ا

 ٍدّرفلا ةشحَو و 1



 الدسم عقم ع عمم مم روف م همم مم ممم مجم م مم م مم مع عم هم مم و م مم م ممم عام مالو ام م ممل عم عمت ف عع م م مع عع مج مص علاق ةقمعم هرم عمم م عم مم همم معمم همم هممم ممم ممم موو

 لالا يقم هرأ ةادغ ..” انادبلا ىف كئانخ نق قنوت
 1 -- 6 3000 ًُع 5 0

 قيدصلا ةافاكم ىف لمجأو 2 ما ءاعدلاك رأ 5-6

 ع تك ا ا 20 ِِء

 قورعلا تاف ا 1 كبيقب ىبرت لقو ءاعّدلا ا

 رخآ لوو

 مي 7 0 0 م كك

 دصقلا ىف ةمالسلا تبحص اقتّدصف در 1 عتمتلا مايا بيط ىلع

 دسحلا طبتم نيعلاَر يرق كيلع هيأ هللا نم تاازال تلزالو
 0 ا عيد 1

 ىدنعامرثكاركشلاَناكمكيلإ هيدهو ةفارط ىدهج 00 دعت

 حيرجلا حارحلا كلذ ينأي يحتمل ليلا دصافلا 5
 م ىش ذ ديجلا ىلإ ددصقلان ٠ عار ذلا قاع نم نإ ِء 0

 0 ْدَرَو هيننجو فود رولا 5 91 دصافلا اب

 رخآ ناقو
 03 1غ مه 0 2

 5 رورسلالويذيفود ىخراوَق رمل دصف ىدلا دعا 0

 رورتلا تاع علا حو ابطَيو انا تينمل يك

 رخآ لاقو

 مرا 0 "1 1 دلحلاب كاَدف 0 لمجا

 دّستلاو دملاب يدر نَرطرضم كانمع ْت اا ول



 ه2 ءوم مدع مدع همم هع عم عمم عم عع مو عمم دعم عم دمع ع عقم ء طع ههمعع ةوعاق ءاطالاط هدو هع ند نط عع عة ءاطةسة ههءعدم 23 -- ءءفاط كلا طق

 دليلا ءامطالا هل لاقف دصفلاىلا جاتحاف نومأمادنع تنك لاق يراقلا مهاربا 2 ظ

 أذاف قرعلا ِ اوهمارف اورضح روظلا تقو ناك اماف هود _طفف م يل ديال لاو ردا .:

 اولخ ينومت رقع نو.آذا مط لاقف مدلا ربظ اف لياخيم مهفو طاررلا اودشف محتلا دق وه ظ

 اوثزتعاف ةسايرلا ف مدقتملاو ةعانصلاب قذاخلا تشهدأ امبر ةفيللا ةلالجنأ كانه اوراشأف

 لاقف مدلا راثف لعفف حرطا صف ندا هسأر ىلع ناكدوسال لاقف هيلع اًوطبأو ةيحان
 لمعفول هيوسام نبا لاق ل لاق . مدلا جورخ اودهشو اؤاخ ةكاخلا ءالؤه عدا

 رفعج هيأ تحف م وهو يرلا ىدع نب دهحادصتفاو لاق هيلع دازام سونيلاح

 ش يناسثلا

 ُدسسلا كعلاط س ا مخ قرافو 2 دصلاكلباط مرا شر[ دال

 وحلو ةلداحلا 207 لاز الو اب 0 كل لا كا

 - نع يحف ع 1 - 0 9 8

 ُدْرَولا كحضىفطصملاَنباايكدصفب ام َلثم ةلدصم اينثلا تاتا
 ا _ٍ ع

 ةيسلا كناخاال ٌءاويحام لك نمو - اناشتشمعام كاني 10

 هلم فو

 ابيجارهوجدي تلا حلاو :١ اهيدابأ ا دب نم ادصاقان

8 7 0 8 . 2 
 ايفىتنلا تفاللط لاا نإ 8 امد قرتالق فز انه ىدنلاذي

 دصةفادقو رفعج نب لضفلا ىلا "يودع يفد لق

 دحللاىذ فكيف وكانك تمتصاع هلاع تنأ ا لهدصفلات يبطانآلا

 رت 0 2 ىثني دعاس نمامد تاسأ

 نمزلا يفلاحألا ص 2 انا نئاعلا ملعت افك تَواَدَف

 0 َّ هع هي

 ري 6 1 هدصأ# نورا انان'ا املو ْ

 ٍء #2 3 ع 1
 ه7 ريو 0-7



 هيماحلا اهئانقأ محشف تاءركلامدلاسأ ما

 ناكل ةسنلا هل مادو. .هينمار_ةشيغ" ىف لازالف

 بهذلا ءا بوتكم اهلع ربنع ةجرتأ حابر هيلاتدهأف نومأملا دصتفا يديزملا لاق

 اندلإب ًافاك لاق نيتبلا نيذه بتك نميف كوقت 0 يديزملل نومأملا لاقف

 ىدهأف رهاطنب, هللادبعدصتفاولاق ء هضعبب يناصو 0 لاع الم 1 0 مو

 هل ها مسوين رز كاش

 0 - 0 0 20 5 ع 2-6 0

 دلجلا يتناخىتحقوسلادصملل ف 0007 |تمقف

2 22 

 3 1 0 مش 2 3 ع

 دجلة بسلا تناف 6 ماركلانبااي 2 ارو برو 00

 د رخو هدنع 5 دصفقل ةلاب عوشدتخم هيب هيلع راشآف مدتعملا ل دعا هنا نب ورمع لاق

 - تامامث هيلع رودي اك عزمي هياع بوتكم لدنص قبط جرخأ اف ناكو دصفلا اياده هيلا

 وه اذاف هيلعام ةءارش سحاق رينعو كسم

0 0 0 
 دصفلاب مقسلا ةلإلا ىفشف 0 ق ٍهلعل مامإلا دصف

0 2 9 9 2 - 5 
 دعسلاب ةيلإ ءافشلا ىرد>-و اردابم ماقسلا تشطلا ىلإ ىرجو

 دقو ةشبعل تملس لس هدومي دايعلا كلم ا 5

 ' ينسيع ىف تدياز الا اما رام هلأ ةيراخا هده بح ىلع ينمولب نم ورمحجاي لاَقف

 . هيدل نهاظحاو هدنع هيراوح نأ ثلاكو امالاغ هل تدل وف ةيه | نا 5 نأ قياخو



 حمتلا [يتايار تاواتو ١ لجز ىف ةنادسلا تعاد

 ى 4 نع نإ اني ارش - ككلماب مالا ادع 1١

 7 2 200 5 نو د يع ا 2

 بهتريو ىثشخي هرؤز نم فطل يف فخق نمللعجاو

 مصتعملا دصيقأ ليقو ). م هتليل الخو 0 ةراتسلا نا اهجرخا مداخلل لاَقف

 ريدعلاب هيلع ب 0 بيطم ليدتمامهلع 1 حدف اهياع قيقع ةينيص لئامش هيلا تدهاف

 رعش تدب هنم علر لك ىف ٠

 "ا رس 00 هاك ل
 قاتشلا درع 20 ا هدصف نم هفك ةفيلخلا ضخ

 2 5 - 3 3 3 . سا م.

 قاحسإوبا ادصتفم راص دإ هبيتل ماهي أمف 6 3

 12 ا سوا 2 2

 قانعالا لباو ذ نوطبلا بق 2هروضح دنع ناديعلا تفاوتو
 2 200 1 2 1 مق

 قارشإلا الغورلا - لاي ةيارشلا نطخ اذإ كل
 صمأو ان هل لغجم نأ هرمأو يلسوملا مهاربا نب قاحسا راضحاب ىمأ هأرق اماف

 م َىَح تاسبآلا هذه ددرب قاف كزي مل مْ ةراجكلا ءارو نم اهدار خا 1

 فئئاصو سمي ةيراجالو لامب قاحسال مأو اف نم .رئانتي ردلاطغس ناكف تنغو لئامث
 تامامشو رواب ماح دصف موب ديشرلاىلا ىديزيلاىدهأ لاق دربملا ؛ءرانيد قالا ةنهنو

 سف الا ءاودو :سفنلا مام ماا ف ترشلا ىف تلءافلا نيس ؤملا ريمأاي هلا 300
 تلقو روبخلاو رجلا نم دايدزالاو صل ُق ولخال ةيلاغلاو

 م 4 و ب 0 5 كلب 7 :

 فانا كتشيل يال اا 21 نسما
2 0 37 00 2 6 

 هيشاحلاو نيزارطلا ملدب . ناوجر الا نمأبْ ثرهدلااسك

 4 راجلا هور ١ ند بصل عيبّرلا هجو ةحفص َرفصعو

 هيهاز تّدغ ضؤر ةرهزو 2 ابيشو ترشن ةضور مكف

24 : 



 دمعإ 5 مدا ا هدا هميست ريسنلا هنمانلت ده و

 00 ةينخم ةقيصوب مهاربا هيلا ه>وؤ هرجمف نم اللا هيلعدج وف ناق 6 يدوملا

 هيلا نشكف امهاش نا نيم الا ىباف

 8 رده تدمكو .٠ طال درب نيمْصلا تكتم
2 2-6 5 0 5 0-2-2 0 92 5 

 مةاتس كنق ام ةفالخلل تبف ضاع نع نك نا

 يل ا ا 2 م 05

 ار دلا لعادخ ا لصلاف -. "قو نع كوم لةيو

 ةمدانملل هاعدو هنع ىخرف

 ن مهارب هيلا علا هةر 9 مدنلا نودمح نبا لاق ( د_صفلا اياده )١

 اهف ةعقرو دوع اهعم ةبراح 0

 ا 0662-2 +--- 0

 كلملا اك عا دوقسم ناك امك ةيح 0 لا 0 تودع

 7 2 ع 1 0 1 1 هد ده»#ع 2

 كلبلاا دف ىبسملاتيزاجتن اذإ و 1 م رلاتممتاتنا نإف

 ةفيصولا لبق 0 ٠ نجحالاو باوثلا 0 اده ل 00 0 املا لاف

 ٠ ولا عم هيلا بتكو مهاربا متغاو

 يح [ و نود اغ يلام 2 هل ةاسلا :ننن ىذلاو.ال

 رظالاو ثيدحلا لإ ناك ام ان 400 الو ايف لو

 ١ دما دنع تنكدواد ىنأ نب مساقلا وبأ لاق ء ابابقف اهلبقأ نآلا أ ناومأملا لاقف
 بيط حاف هيلع د ند قبط ه4عمهزؤ مدخلا صعل جرت 00 دقو يولعلا كي نبا

 بهذلاب هيلاوح بوتكم

 برطلاكداصف نهب ىرجو بغلإا كيهحو ةادغلا رسب 2 0 5 2 2



 لوم يدلاف مع ىف رطأ ءالوع ىلا قازامال لبقو

 وح زوار كاف تل
 نب عج فانتمأ ولو

 ص

 22 .مظنب را شا

 لوشإ يذلا 5

 لوس ىذلا مأ

 يناتأ دق كل لسمنم مكو

 الها تافورو رسلا تت روف

 اح ةنم مظعأ لع َت ف
 323 - ع

 وع 5 2 3 3 ع

 أقحتسم ينم كاذل تك

 يدهأأ 1 دلو
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 دمحلا فرط الإ ٍِع

 دحلا ةمْرح انيعَر

 1 تت 7
 ليلخلا ىلإ ليلخلا يدبي ام

 0 ل جسيه

 ةيدبلاب اابسو

 لوش, ىذلا موفرظأو 3 0 هرعشأ لاقف

 ا انا 1 كيلإ ادراوخ يدم كف 10

 دكا مط دحيم

 ٍلصلا نعأموي دحام 1 ةيسراف 6 روح ةّرئازو

- 0-6 00 20 
 درا نعاس ةحفنب فيصم يف اعيبر ذر

 ا 3 0 0 هدأ

 دلخلا هنج يف ضوّررلا منرشل هرشن قال هتماهرشن ىكح
 هو 3 5 2 45 و . دي : 2

 دعبلاىفوةنمسرقلا ف هناوخإل 2 هئافصن اهوفص يف اهتربشو



 ١ءءءطققفةة عع مدعمة اع وحق عدم عما ممعع ع متع ع وعأ ع لعع موو الفظ عمل ءاعط مطالع عدد هع ع عع ع ط  عط عل قع صف ف ممم مرح همم م تم ع م مم هع ممم ل همم حمام

 مطل قنوملا عيبرلا زاعزا هشاشن كال ناحل ( ملا تف برقو قدغملا 0 ان

 ةباهم اهلا ةطبغو لَم . هزواحمال نكم كا زوعو لوليأ هجم ماودي زوربنلاو

 كلدعو كتفأرب عتمأو ةدملاو ةردقلا يف كل حسفو مالاسالا كئالاس رمو لجل براخض

 " لابقالاب كل روهشلا لعجوةماركلاو زعلا كعردوةمالسلاكادرو ةفاعلا كليرسو ةمآلا

 د 0 ا ةيهأس كوحم بولقلاو هقوشتم ةرغار كيلا ةح لاو ةيدصتو

 هرج هتك ءاكومو 0

 نامزلا ”لعأو "نام لا كاَدف

 هداهم كنلإ اونلا دق

5-5 
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 ا 4
 6 يع ردات 00

 ) رخآ بثكو
 لج كا دج ذيع

 ةعجر ب نام زلاَوْطَلاز الإ
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 انيرشبتسم كلب ىدبلا مامإ

 انيقسوتسم نيعيطم ًاعيمج
 انيصح ًانصحو افرك نبددللو

 انوكرشملاوكرشلا كب ىقشيو
 انيقي اقح فّيسلا اهتللجف
 انوتملاو ىلطلا دق بارضو

 انيطبلا ةغألا أبنم كل

 0 و رع

 ميلوفا د هلا معن

 ميشا : ليللار ذي < ل 1

- 3 0 2 79-2 
 كب دحن نامزالل هب ند ا

 5 م 7

 ةودمم كيلع كلم ّلظو

 تح ل



 1-0 112 30807 تاق ها نذل 2 خد هع ء د ء وة هم 2-2

 ٍزيرح ىلايللا نم زرحبو ديدم معنلا نم لظبو
 3 26 ا ع

 زورينلا ىلإ هب يضفت تنأ ناجّربمةجحفلا لزتال
 ا 3 2

 زوشنو ةوبندعلنمقوش.......هلا رظن نم ذلا ميعنو

 ةمشمو بهذلا جودتم ىثو بوت زورا ةور ىف لكوتاا ىلا: تردعأ يباهملا دلاخ لاق

 انوثو ةماقلا ومن نو ةيشخو ةفعاشم ًاعردوبيعذلب كيدم حوت نسوسف ا
 تلقف هب كرس أل ةتسنل امنا " يلب.اي لق و ءهسيلف هب اعد من هنيدحب هحاق اكان
 تنأو ركف كتم !ةوتتلا لعن نايدفلا لع بجول ةقوس تنك وا نينمؤلا 0

 نيمرحلا ىلاو يم.ابعلا هللا دبع لوق هركذ مدت ام عيمج نم نسحأو.. سانلا ديس

 ريك آلا ىديس ىلا يدهأنأ ٍبجاولاو ءامظعلاو ةداسلاىلآ هيف ىدو موي اذه لاق دل

 نسحأ اذه ى ةنركف تناكف ناهركا لها ىلع اهعببتا رانبد قالا 000 ١

 هلمف نم

 ينأ ريغ كنم لاملاو.كل سفنلا هضعب ىلا ديح نب ديعس تك ايادطاىفتعلتلا)

 ىنيام يلم يف نأ يعدأ 3 نررصقملا نب نوك ف ةنس نم مويلا اذه يلخأ نأ 5-0

 هنوالخل ركسلاو هلال لحرف سلا كلا تيجو دقو نيبداكلا نف 30

 كناوخال ًاواح بواقلا ىف ابيهم نويعلاف اليلج تلزالف هزعل رانيدلاو هقافنل مهردلاو

 مهردلا قافنك ًاقفان تلز الو كب الا مهيأ نسحتال كولملا دنع ًازيزع ركسلا ةوالع

 لبست هللا كزعأءارمالا هيلا بتكو يذوملا نب مهاربا ىلا فسوي نب دمحا ىدعأو«٠

 احح هك أ الف الام متتغيال نم ىلا مثتحال نم ةيده تيدحأف ربلاىف ةنطالملا ليبس

 افراق الود ١

 ةمقرلا هذه زوري مون ينلكوت لا ىلا بهو نب نتسلا تتك لاف (زورينلا اياَدَع

 لس ونامزلا لايقاف كلك راو رورسلا لماكتو روهادلا زك نينو مهلا 0

 لسوو ديح وتلا رزأ كباانشو ديع زكي كجيماو سيرلط ككضحو لاماالا كتارا

 ( نبابم 2350



 ([ كاس سال كا قا ١ د ا 1 ا ا اا ا ال ا ا ا اا اا ا ا ا سو و ا اا ا اا وي ع ال اا ا ااا اسر ارو ا اصل اا ا او ا ايو ا اف ع اعل كس ماج رع ا امم كال ا ل و و ا ا ال راما هجم عع مم مس ماع ممم م علا

 هس هلا ثعبو ٌولُؤللاو بهذلاو قربتسالاو سدتسلا نم لاغملا رقوأو ؤلؤللاو بهذلاب

 هن رامثو ولولا هعلطو ديدزلا هفعس بهذ نم ل هيف بهذ نم ا هكا

 03 ٠ راك فلا :زلول لك ةولؤل بلإ بلآ لارا الا تقال

 نوم هيلا رذتعاو هب ىأو يناورسخ رانيد فلأ فلأ هليقاثم مهرد فلأ فلآ هيلا

 ةضف نم ىرهش ىلع سهذ نم سرافب زوربنلا موب لبقملا هماع مورلا كلم هلباقف ريصقتلا

 . لمحي رخأ قيقع ةرك نادملا طسو يف ةضف نم ناديم هبناج ىلاو بهذ نم ناجوص
 اهم 3 لا ىلع نا وصلا طحما لأي اذاَف ءاملا لوس ىربشلاو ةضف نم ناروت نادمملا

 0302 ع سرافلا نك رو نادملاو ناروتلا اكرم كرجتف :نآدنملا ىصقأ ىلا

 نب ماشه ىلا ىطبنلا ناسح ةيده لثع عمسلا مل إف مالسالا لهأ اماف«. ىروشلا رفاوح

 0 111 ليملاو كلام ةريثك ةيده هدالؤأ تايمآ ىلاو هبلآ ىدتحأ ةباق كاملا دبع

 ةئام تغلبق ايلع يدونف ىمأ مث اذهب قحأ لاملا تيب لاقو ماشه اهرثكتساف اهريغو
 ارا 11 هلهب ناآلا تباط نق نيم ملا ربما ا لاقو اهناعأ ناسح عبق زاثيد. فلآ
 ريمأ يلاوم ديس ناسح هيدانم ىلع ىدانو اهابقف يده لبقأف لاملا تدب ىلا لمحت رانيد
 ىدهأ لاق ةفيطل ةيدهرك ذ ةماسىفأ نمزومأملا حلمتساو ..هذهن الا تباطدق نينمؤملا

 من ليق ةيدطا تضبق وأ نومأملا لاف لتم ىف الس عرج نم ًاناوخ .نينمؤلا ريمأ ىلا

 عزج" نم ناوخاذاف هتيدهب اعدف ليدنم يف يه لب لاق اهبف يراد مأ يراد ىف يهأ لاق

 1 هلمقو هحلمتساف هضرعو ناوخلا لوطن لاقثم ةئام نم ع دق بهذ نم ليم هيلع

 ' ةلاخللا عونأ اهف ةضف نم نكرم ةئام روصنملا تنب ءامسأ ىلا دواد تنب ءاننأ تدع اد

 'ةاموأ نم ارعو ةبرشالاو ةمعطالانم عاونأو ةببطم ةنفجةئامو بطل اناخيرلاو

 7 لأ هو نب نسلا قبو ,٠ رانيد فلآ نيسنم تغلق اهييده تموقف دحاو دق يف

 هلآ يتكو يلا نم لائم افلأ هيف. بهذ نم ماجن لكوتملا

 ئازع هلوالا نم 8 حم ولا نم تذعس ىّدبلا م امإاب
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 1077777 ا 0777772

 عم مجسم عم مد دع هع مدع موج وصح تحب ماهم م عع عم ع عع عام عمم عز ةرعط ءقع مغ هلق عد هل ةطغس ححتسس عع عع عند ع عدغ عذ اذ ع عطاء د هع هرعع ء ع معد ع مف هع نع حطت سسفم

 ىنيصلا ريرخلا برق ءافرظلاو جيلامطا لاغبلاو يرصملا راماو ردانلا ”يروشلاو هرافلا

 فويسلا لوصأ نوحاوَرلاَو ةلقامصأاو باشنلاو حامرلاو يسقلا ةلتاقملاو دروام ةءولمم

 ةدهانلا ةيراخجاأ نهادحا ئده كلااةوسن تناك ةنالاو ضيبلاو نشاوخلاو عوردلاو ُ

 فاعل امو متاخ صفو ةنمثملا ةرهولاو ةسيفنلا ةردلا ىرخألاو ةقارلا ةفيصولاو

 ةفرايصلاو كلذ ريغو جابيدلاو يشولاو زكا نم عفترملا بوثلا زيلا باحصأو :فنخو

 برض نم مهاردو ريئاند سانلاطاسوأو ريناند ةءولمت ةضفلا تاماحو ةّضفلاو سعذلا رقت

 لك راسو دوم لك تكي تققأو ىئاكلاو ةخاف واح فش لإ 2١ ةعدوم مهننس

 زورينلا ناويد كلذ عدويل هتيده ىلع كلملأ هزي نم
 ةيراحم بقعب مورلا كلمىلا زيوربا ةيده اهاثع نوعماسلا عمس مل يتلا ايادطا نمو

 ءانبأ نم مالغ ةئام هيلا ثعبو هدجنتسي الوسر دفنأف مورلا فراش دقو نيبوج مارب

 ىلع ردلا بح اهف قلعم بهذلا ةطرقأ مهناذا ىف ميسوفنو مهووضقف نيرا 0

 ابحتف ربنع نم ةدئاج هعم ثعبو دمصزلاو تيقاويلاب ةمظنم بهذلا جورسسب ا

 هفك عم دسأ دعاس اهادحا بهذ نم متاوق ثالث اط ردلاب رادتسملا ةللكم عرذأ ةثالث |

 نيبوءارضخ ةنوقاي دشالا فك ىف باقع فك ةثلاثلاو هفلظعم لعو قاس ىرخالاو

 ناوارمح ناّسوفاي اهاتع دروزاللا نم ةجبق ةناتملا دمك قو ءارح ةنوقاب لعولا يناط ٠

 ثيقاوي ءوامم ربشىف ريش هحتف رخاف يناع عزجنم ماج ةدئاملا طسوىفو ةرمح نادقوتلا

 مكاخ ةئامو لاقُعَم ةْوِلْول نك ةئامو 0 ةرد لص ةئام هيف بهذ طقسو رمح

 ىلا زيوربأ لسر لصوو سدعو كم هوشح ىلع الا تكدشم رهوجلاب عص سم بهذ نه ا

 ثعبو كاشلا حالسلاب نيراف فلأ نيرشع هيلا لسرأو هدجأف ةيدطاهدهب مورا كل
 كولام تائب نم ةبراح نبرسع و جوسلم تو فلاو هدنج قازرال رايد كلا يفلاب هيلا | ١

 لعو توقابلاو ودلاب ةنْيَرملا نهذلا ةطرقأ نيناذا ىف رطل جابتدلا ةيقاي 0 ١
 بماص ل م قي لك_ىلع كم نررشع هيلا دفنأو رهوكا ةلك | نهسؤر

 ةبهذم جورسب بيجم فلأو ةلغب فلأو يرهش فلأو توذرب فلأو سراف فلا |
 . يف 5 4

 مج وسلم جابيد عقاربو لالجو هيهادم عداربو بودصو» بهد ند و ةيهذم مك أو



 يدنا دب تاما مسقو هءاساج مطأو تا اف موي لكح انزوربن لاقف

 ع ةيدطاو ؛.ةيدطا ىف هؤاكرش 0 ءاسلج نا ليقو٠ ٠ مهجا رخيف يطاهسحو

 ةيدطاو ةعيطقلا ىلا وعديو ةشحولا ثروي ابك رثو ةنيغضلا ىننتو ةبحلا عرزتو ةدوملا

 ا ارح دفلاو انتخ ليقثلاو الو نعيكلاو اهدص ودغلاو ايرق ديعنلا نيضت

 سصعاشنلا م 0

 قبط ني تاحاشلا ىنرجنأ 2 1 م لا ل

 قاغ الو باَوِب ةوبن خي مل اقلطنم ل 2 اذ
 53و رطل املك ةبغَر 1 3٠ سائلا ْنَِف نرثكست آل

0 

 نيم نم تح امكاوجنل مدع دحأ نم 2 اضف تذرأ اذ

 بدحلا دلاولا دنع نب ولاَ م مرسل يرو نإ لعاب ادب نإ
 ريس انيب مالسلا امهءلعدواد نب ناملس نأ اوركذو٠ ٠هردق لعىدهي لك لئق دقو

 قفاو لزت املف شعلا نع تلدعف حرلا سف اط خارف اهف ةربنق شع ىلع ىنأ ذا حيرلا

 هرجح يف تقلأو ناولس سأر ىلع تفرفر ىتح ةربنقلا كلت تءاخ زورينلا كلذ هموي
 ةوام ىلا ألا كولم هيدهت ام ناكو*«ءردق ىلع يدهي لكلاقف كلذ يف هل لبقف ةدارج

 نيصلاو تنن نمو دوللاو كسملاو قو.سلاو ةليفلادنطا نف مهدلب ىفام فئارط سراف

 جاييدلا مورلا نمو اغببلاو سيواوطلا دنسلا نمو ىتاوالاو كسلاو ريرحلاو كسلا

 ”بعذلا نم ةتمصملا ةدمعأألاو باشنلا نودهي ةرواسألاو ةيزارملاو داوقلا ناكو طسلاو

 ] ىهوجلاب ةعصرملا ةضفلاو سهذلا تاما مهابارق نم ةصاخلاو باتكلاو ءارزولاو ةضفلاو

 نيهاوشلاو روقصلاونابقعلاو ةازيلا فارش الاو ءانظملاو صدا ةخوللاةضنلا تاناحو

 ءاكملا تناكو هلبقف اطوس فيرشلا لجرلا ىدهأ امبرو اهنالآو جورسلاو دوبفلاو

 سرفلا باودلاجاتن باحصأو سهوا ىه وجلا باحسأو رعشلا ءارعشلاو ةمكسلا نودهب

 أ .. -3



 الا

 بلطو رفس موب نيندالا مويوءانبو سرغ موب دحألاو ةعيدخو ركمموي تدسلا مونهريغ ا

 موب ةعماو 0 مول ساو نر كنض موب الو ةماجح موي ءانالثلاو قر 1

 ءانكو ءاسنو دححسم ا

 ةيقن ءامسلا تحبصأ اذا لاقف,: دشأ هبإ دربلا نع ءاكملا ضعب لئس ( دربلا يف ) ” ١
 ةيماش عرلاو ةيدن ضرألاو ا

 ان
 يو

 اي'ريرلا هرمساخن ٍ
 لكو نوزوملا رغشلاو روثنملا مالكلا نم اورثك أف ايادطا ىف سانلا بتكو لاق

 ةسرقلا ةبارقلاو ةساملا مح رلاك ةلصو ةبارقاهنأ اولاق ىح هماعو هلقع رادقع لوشو 0 1

 وذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقا عيفشلا نم اوزك أو بسنلا ةمحلكو ٠

 اهعا ةقئاع نع يورو باقلا ةميخس لسلاو علل بايلا حتش ةيدطا ليقو ,.ءاوناحمو ا

 ليش ا هللا ىلص هلل لوسر ناك لاق«.ةمحلا بولقلا 2 عرزو ةفطع ةفلعللا تل ظ

 تابقل عارذ هيلا يدهأ ول مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو اهنم ريخ وهام الع بيثيو ةيدطا

 لدحو نع هللا نهد فقزر ةيدطا مالسلاو ةالاصلا هيلع لاقو تا عارك يلا تيعدولو :

 ىضرأ ام ةجاحلا مامأ ةيدطا*ىنثلا عن لسو هيلع هللا ىلص لاقو هلبقرلف “يش هيلا يدهأ نف ٠

 لاقو ريلاو.ةيدطا لع رودحلا قوت الو رجاطلا لستسا الو فظعتسا الإ 00

 لاق ناملس ءاج اماف نولسرملا عجرب مب ةرظانف ةيدهب مهيلا ةلسرم ينإو ١ لجو نع لل

 "لماع 3 يورو ١ نوحرف ع 7 لب 0 للا 0 لاع وخلا

 م لاَقؤ ةيفحل نإ ىلا كه " انبلع ْ

 0 كبحاصل ومع 3 ةثالثلا دق د امو ظ

 مالسلا هياع "ىلع نينم وما 2 ىورو و ىلا يدهأ مكهيلا لماعلا ىدهأف

 زوربت موي 'اولاق اذهام لاقف ةصبخأألا اهف ةضف تاماج هبلا اودهأ نيقاهدلا نم ًاموق نأ



 رادو همه فد دمع ءوعافم ءوععلال وعمق ءرلمت هكر ورقم عععمعف ءنععم عمم ءقعفع عع معف عر عع ععع عل هككلقو وحرر ةعرعع عوقر عععف عوقف ععف متل طعقع علق عقل مم عم ةممعسا

 ٍْ ةربابلاءانبً اف د قلغأو عيبرلايناغأو ةطاخ ا ءانغ كلملا يدي نيب يي نعل مف ناكف

 : شام رك | ناكو ديلولاو قاب أرذاملاو قاورسحلاو نرفأ قاغأو ءاونألا فصونو

 رك ذو كلا عدم هيناغأ نم ناكو ع نمناكو 0 ديلبفلا ا

 يضم 3 ناحلألا هل غوصي برعلا مالك يف ر ءشلا ةلزنع كلذو هحوتفو هسلاحو همايأ

 تا ا كيطعت ىتلا ىناغألا رك ذي ناكو عيدب برضو ديدج رعش هبف هلو الا موي

 وهيا ريخ درو وأ 4 كا تندح ناو بزدمل عفشتس و هداوقو هترزارا هحسمتسل و

 ًاورسخج ملو زيدبش هبوكى م قفن نيح لعق ناك م انْ هل غاصو ًارعش هبف لاق هيلا هءاهنا
 لات كرك الو فلتعبال هعاوق دامادب رآ يف دوم هنأ رك ذو اهب ىف. كلذ ءاهأ لع

 يذلاب ملكتي نأ هراعشأب رطضي ناكو كلملا اهيأ كلذتلق تنأ لاق اذا قفندق اذه كلملا

 هب هولمقتسن نأ هلامع 2

 يف ملكت نم لوأ ناك هنأ ءاملا بص يف ةلعلا نأ اورك ذ 6 ءاملا بص ىف ةلعلا )

 ٠ ملاقألا لمش دق ديدش طق ىلع هوبأ تام ناكو بسامهط نب وز حيسملا لبق دهملا

 مهشاوم تشاعو مهضرأ تنصخأو ثيغلا سانلا ىتسف ىلاعتو كرانت هللا اعدو ملكتف

 0 000 سر نوعطلا+ م 0 نأ كرد لاق هلع نا

 ' اهف نولعجي ةريظح مط ىنبي نأ صأق مهربخ ىرسك غلبف قارعلا ضرأ ىلا نيبراه

 هللا نا مث نفت فال ١ ةعبرأ اوناكو اونام ةريظحلا ىف اوراص املف مهلا مهسفنا عجرتل

 - نالف ىنب موبراخ اذكدالب ةبراحم تيأآر نا نامزلا كلذ ين ىلا ىحوا يلاعتو كرايم

 رفظتو مهب براحنل مهبحأ ىنأ هيلا هللا ىحوأف اونام'دقو مهب مهبراحأ فيك ب راي لاقف

 مهف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهف ءايحأ اوحبصأف ءاملابص ةليل لجو نع هللا رطمأف كودعب
 00001 ل 0 0

 لو. برشلاووبلرطلا ل ع 0

 2100000 70 او هني



 امو ةدقعىلع عطقشبام اهنم 0 لج رانلاو نوتيزلاو فالحلاك اهلا رظنلاب كريتيو

 عضاوم يف 0 روكلا نم ة ةروك مسأب بيضق لك لعجيو ةثالث ىلع اهنمو نيتدقع ىلع

 حرفوقزرو ةدايزو ديزيو داز هليوأت ا راوربو نوزباو دئازباو دوزبا

 ثغضو ديدجرانيدو هتنس برض نم ضب مهاردو ضيب 0 عبس عضويو ةعسو |

 ضاوي الو علاو :ةداعسلاو:كلملا ماودإو ذواحلاب هل اوعديو هلك كلذ لواششيو دنس نا
 ةينيص هيلا مدام وأ ناكو.هتنب لغرس ركراف ةنم ودب نار نم افاقشا 0 0.

 بهذ 1 ةضف تاماحو بطر رشقم يدنه زوجو نا اماع ةضق وأ بهذ

 فو تار ليجرانلاب ل 0 ىزطرمت هفف عقنأدق هنم ىرطلا بيلخلا | نييالاب ايدنبو

 زاب زوربنلا مايأ نم موب ل اك ىف عفرب ناكو ىولخلا ن نسله قوشيو هل 6 ١

 نيلساو يرطلا فرضلا :نيللا نم .ةمقل مولا اذه يف تادتياب نسبتي نم ناو 1

 يف ءام ز زوربد موب لك ىف هل قرسن ناكو كلذب نو سراف كوله ص ناكو ىرطلا

 قنعيف لعجنو نينعألا ليو ندعم الا اذه قرتسا لوّشيو ةضف وأ نيد نع

 دجربز نم زرخ اهف دودم بهذلا كاس يف ةمظنم رضخ تيقاوي نم ةدالق ةركلا

 ىنغلا عئانصو ءاحرألا تاراد لفاسأ نم راكبألا الا ءاملا كلذ قرسي نكي ملو رضخأ

 ملو مهرد فال ةعبرأب تولاجلا سأرل كلملا سمأ تبس موي يت زورينلا عمتجا ىتم ناكف

 لبق ب 0 كاذب مهم ترج ةنسلا نأ نم تك 1!ليش 1

 عرز نار ةناوطصا ةرمشع اننا كلملا راد ع نك ىف ًاموي نرشعو ةسمخم زوريدلا

 ىدرخاو : لفات رجا وابدع ىرخأو ًازرأ ىرخأو حاط ارب اهنم ةناولطما

 ىرخأو امه سا رتخأو اصح ىرخأو ابو ىرخأو ةرذىرخأو انخدىرخأو ًامطرق

 اذاو زورينلا موي نم سداسلا موي ناكو وطو منرثو ءانغب الا كلذ دصخب نكي ملو ًاشام

 هذهأقوعرزي اوناك امناو نيدرورف هام نم رهمزور ىلا رسكي ملو سلجلا ىف رثن دصح

 عرزام تاين ةدوج ىلع ليلد ءاوتسا اهدشأو ًاناين اهدوجأ لاقيو: اهب لؤافتلل بوبخلا

 ةامرلا بدؤم ناكو ةصاخ ريعشلا تاس ىلا رظنلاب كربتي كلملا ناكف ةنسلا كلت ىف اهنم

 هجر ةكلمملا َوعلَع هنبق كاملا لوانيو تاامت نحو اسوق زوزينلا موي كالا



 ءدممقومموفع مو عقوق معفع ممح عقر زرم عع عمر »معو ةعع عال رت هع طمع ور عموم وسعد وممعع دمج ءييععع مع همم ءممو

 ىرجأو عناصملا ذختاو روصقلا بو بيطلا رئاسو ربنعلاو كسملاباجو ردلاجرختتساو

 حون نب ماس نب دشخترا نبا ايندلا ظفاح هريسفتو نا 00 ورا لا

 يغو ربش ناريإ ملاقأ رمعو اسدلا كلم زوربتلا يف ا هبق لصألا ناكو مالسلا هملع

 2 ناكو ةنس تراصف اما توتساو كلم عمتجا ام لوأ ىف زوريدلا نو وكيف لباب كر

 نوديرفأ ىلا ةنس فلأ هدعب كلمو فساروببلا هلنق م ةنس نيسمحو ةنس تقلا كلم

 بيبح لوي هيفو نايفنأ نبا

 001 د|او نيلاملاب . هتاكشب ف كاحضلا ةنأكو

 اا را عداوة نيحو هي فلا هس كلم تساروبلا باصق

 00 51 راو مرخم نمدل ملا بنك ام دع قوتساو دنواند لج ةيجسو هلكؤ

 زورينلاف ناجروملا مولا كلذ يمسف زوررهمو هامرههنم فصنلا موي فداروبلا نجس

 مايأ مح مسقو ةنس نيسمحو يفلأب ناحرهملا نم مدقأ زورينلاو نوديرفال ناجزهملاو مج
 انهبف بهي كلملا زورين مايأ ةسح اهدعبو فارشالل ىلو ألا مايألا ةسْنخلا لعجو رهشلا

 اهدعبو هدنل ةمحو كلملا صاوحلا مايأ ةسمخو كلملا مدل مايأ ةسمخ اهدعب مث لصيو

 فسارويبلا رسأ امل نوديرفأ ناحرهملا عدتباو ًاموي نوثالث كلذف عاعرلل مايأ ةسخب

 م يضر ل نيموللا نيذهيف هسلحم مزلو هتنيز سل اذا كلملا ناكو رهمزور

 نمهلأسف لوخدلاب يذلا لوَسو كلملا ةلابق موةيق ناسللا قلذ هجولا قلط نعلا ريثخم

 لوقيف كععم ىدذلا امو تمدق نم عمو كب راس نمو ديرب نيأو تثج نبأ و

 اا ا يسأو روصنم لك ىب راسو نيدعسألا ديرأو نينعألا دنع نم تئج

 هل اونا كلملا لوقيف ةلاسرو ًامالسو ةراشب كلملا ىلا تدروأو ةديدجلا ةنسلا يم

 دق ةفعرأ هيخاون ىف عمج دق ةضف نم ًاناوخ هيدي نيب عضيو لخدأ كلا هل لوقيف

 ؤوألاو سدعلاو صجلاو ةرذلاو نخنلاو ريغشلاو بلا نم بوبحلا عاونأ نم تزدخ

 لع تابح عبس بوبحلا هذه نم فنص لك نم عمجو ايبوللاو ىلقابلاو مسسلاو

 اهمسابو اهب لئافتي يتلا رجشلا نابضق نم ةعبس هطسو يف عضوو ناوخلا بناوج يف



 ذه ععصدعم معمم همم عععم معمم م عمفف فول عملة مةعقم ادع ةفسع اع مكع مانع ءةعاقم ءاععاال طع ءععا ععمفلم ءةمكاكم هع سخسمعع ع ادقةءععقاع ءةعممتعاا أذل

 ٠ انم لحر 0 , نولوش زاجحلا نماسا تفك لاق هدام را ينث دح لاق« ل

 3 رز نأ الآ تنكم امو تلج نأ ىشقف بف واش اسال اذا هنأ الا اينع رجعف ةاردإ

 ول لاب نم تئج لاق . لياق للب نم تئج دقل لئاق هل لاقف سلاىلا ىف سا اهدلو ٠

 ىعاشلا لاق اك ناكل كمأ ضيغم باصأ

 لابلا نم قر غةءاضعاَسْدَجَو ا ةرهوجتك حاذإ | عابطلاب 02

 ا معراشسل ىو ه- س ع 3

 لفكلاب ناج نمةتمالستلفق ل جر هنا الإ ةنحها عملو

 هل تلتف :«كّدعْوف ثددحن د يدوملا رياسلإ ماصع نب رفاو 0 لاق .«يلالطا

 ثيدحالا ىدنع نطام تاقف . ءاسنلل كددعام ىنلأس لاق ؛ ىدبملا هب تثدح ام ىنثدح

 1 - ع - 5 ع 9 .َ .٠ 1[ هيلا
 هيلا يدها امافدل مع ةنبا جوزيف نيناعلا غلب قح رمت تاق« هثيدح امو لأق ء مزح نإ

 نم ريخ اذه لاقف ء رذتعملاكاهلع لبقأف اهطب ىلع قارأو لسك أف اهبقش نيب دعق

 أذا هنأ هزح نع ترحل امحوز ةأسعأ تكشو لاق هيف ريخال كلذ لك تلاق ١ ءانزلا

 ءايايع يحوز تلاقف نهرودص ىلع لجرلا عوقو نهركي ءاسنلاو قبطن | اهباع طقس

 كلذ ىف ليقو ءاد هل ءاد لكو ءاقابط .
 س 0 0 ر همر . ف .٠ ٍِ - لل 52--0--

 ءاسنلا بك نم تغلب اذإ ع نم د هللا كاع

 ءالبلا كي مرنم كل اذإع الو ظ يفاب قرع نم هللا كامو

 7 0 0 ِ 7 1 0 2 ١

 ءالخلا ىف ٌربغت نيح ًأظعنو ىقلت نيحةبيركلا ىف انبجأ

 د زجمم

 ناطلسلاملاعم,هينكو كول لزانم سسأ و زورينلاعدبأ نم لوأ ناك يورسكلا لق

 تاواقلا راو نخل" د تال آ ديدحلا نم دحناو ندعملاو بهذلاو ةضفلا جرختماو

 ( نساحم 56 ) ظ



 . مولا

 5 0 وخط ا لالا روق ثدن هل لع 7 ا يكسر 7

 هج “و !يناوو رف لاق . روةيط 1 9 د. تلق

 ّس م

 نجلا َنمةاتف يداع ربظ ىلع ابنأك تكرم نيحابيلإ تْرظن
 دقل ىثن ١ هترظنب ٌرظان ُلبحي ناك ؤل رظن يلو

 دع
 -_-_-_,ف

 ىبنعلا ادام ف هرض

 تكتف اهلع ردقي رف لحسم تنب ءانهدلا اه لاقي أما باجغلا جور موضع لاق

 نأ ىمع من لاق « ءابلا كتنبال بلطت اهب ال لاقو ىنأف اهقارف هولأسف ابنهأ ىلا كلذ

 هلجأف ناطلسلا ىلا هوم د_5ذ نيع ةرق ناك شاع ناو ًاطرف ناك تاع نا اجو قرد

 1 ا زهش

 هو 3 0 020

 0 ل رداع زكي ير نع
 ' تااَتَف ءردص ىلا اًهمضف هنأ سا ىلع لبقأ م

 0 و 210

 0 ىعش ىلس عازعزب الإ

 ىو يفرح ةنم ربطت

 ' لك اذنف اهلع زجعف لجر ىلا تفز م. هأسانأ ءربخأ ًابارعا نآنايندلا ينأ نإ

 سبل مالكي تملكتف عمست ينارعالا 1 رماو هابلا نع جاوذألا ن تا سلا حا يلا

 ةلثمع» تلاَقف ءاسنفلا نع لجرلا زي ىلع لدأ الو هنه عا نعرألا 2

 اميقي نم د مل اياطملا ام اذإ ىلا ن ع تادئاحاي اطملات يبت :
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 رم 2 نك كانأو لمي 0 امضلا ضا

 لفكلاو ركملاوو نفقلا . ةففادت الإ ا.

 وزخملا ةعيبر ىنأ نب رمع لاقو
 روح ٍء 6.

1 0 2 

 راتسافرتسلا حت يدنع تنك كذاق هب 0 2 0 5 و تلاق

 6 ىلع ىقلاامو كاوه ىطغ أبل تلف يل حمر

 هاما ىساكت

 اهلآسف موي لك ليبتغت تناك اهتأ اهنالوم تادخ اهنأ جوشكم ةيراحب طاع نع 0

 وأ تلاق . همالتحا دعب لجرلا ىلع + بحمام ةأرملا لع نيم هنآ هنا كللظ 000

 كلذ نوكي فيكف كلاق ٠ متحأو الا ايف عماجأ ال ةليل "ىلع ينأتال نإ تلق « نيملتحم

 لغبو ناحطلا كلام 5 ناكدبت ر سمع يف هليل تك ًاردقلو ني الجر ن 2 عزا تلاق

 :قارسح ق 7 د 37 تبشا م م تءلتحاف هل وأو هت ينامرو ىلدأ دق فقاو هل

 ترضو زر ساو نقلالا كح لدإ اذا لكا اذ ناكو يلق ءاديوس يف ةذلو ينطب

 ةيبلغتلا ريبج تنب ةيدهه تناكو لاق ٠ هلامثو هنيع نع رياطتي رابغلا ىرتف هنطل ىف هب
 جرفنتمو نينلالا دقعب طانث ةعضب نم ةأرملا لا نحأ ةمضن لرلا لس 000
 ءاسأاىلا لاحرلا نم ءايش الا بحاام بلك نم ةايمال تلق لاق « مهج يثدح :نيلجرلا

 اذا فاح لجر يوقحب طانم فالغ يف ةبرح دالوالا.ىف ديزيو دادعالا زكبام تلاق

 نمربق دنع ىبن يهو ديبز نم ةأسمال ةءام وبأ لاقولاق ٠ ىحنأعماجاذاو ىعوأ سفاف
 ام الول هللاوو قانعالا مراصلا زه ينزهيو قاسلاو ىبجاح نيب عمجم ناك تلاق تملا

 كتملعأام يعل اهِجتَوزْلُع يبت ةأسماكتبذكد قو يانبع عومدلاب تلهتسام كلهتركذ

 زيك أم يالوماي ةَدكْلاَو هلتلاقف .هيراوج ىلع فاطوانرصمأ رام ديَشرلا بكرو لاق« ٠



 ءالكلا عياش ن نكات 2 1 رمت تو اان رت وأ

 لاقف دشار هباحأف

 يلاعملا ليلس 00 ا |

 0 ينع كانا ذق نكي نإ

 وذي ناكيذلاك هيف 58 ا 3

 8 كنا 'ملاع م

 لختذال مادلا بذر وه

0 

 رفغتساو باث ىنإ 000 خام 3
 0 ا اقام

 سحر : قاس ىلع د _ أ أمف

 ةمجه دعب ينَراز نمم ندح ا

 دف ل 4 ل لحجر فدو لآ
11 

 مالكلاوف ةقيقح نع نكي مل
 ماؤللا ُُق كيلع ا

 مانيلا باكتز | راجت ِت

 مامذلا دبعل 6 15 ١

 .مارغ تس دعب بنذلا هلف
 مابتإإلاو شال 1
 .ماركلا أباحس يلع ليلَذ ح

 ' فدا لكملاب معلا نيعكحاضت

 ٍرعذ ىلع مالظلا يف انيوه سبع

 نرحسلا تقو ىف موتا

 ل ءاضعألا 0



 نك ىف زو اذاذ اهلا بدف ةليمح ةيراج ىلا رظنف موقل ا ىبارعا ناكو لاق

 علط دق ردقلا اذاف ايلا داع مث بلكلا حبنف اهدواع مث هشارف يللا داعف ىلصت راذلا'

 لو ًاشنأف

 ا لا قا مل

7 

 . هش مستمدة فد

 ا ما ةخيش هذهو

: 2000 

 , ءاضتس اذهو يصل اذه |

 دهس هيل ب تكف همالخع بدق دشأر دنع ىرصإلا ديح نب ديعس برشو القو

 8 1! أبلبق نم انعمس أم
06 3 2 4 - 

 .مالحألاب سوكلاتاكستف املع تبذملا وهو 4ع لض

 ماكحلا ديس يال. ةلدلالوسرثيدح نمءاال ل

 اورمونلا ن* لا قث م يلع |

 ألا مكح هب يذلا نأ م
 -ِ 00 ع

 0 دارا دب امنا

 دقاق رطاسبلا يِط هيلمف

 اسري لمع نيد 0 1

 قير فوسشُلا يف تلكَو 5

 ١ ةلالأ تن ٍ ل ,6

 .ماثأ نم ىقأ اميفييع نار

 مدانبرللاو وامير ف نوم

 ماذا د نم 2

 مادو 6 نم 00 ل

 ماع لك نم خاعرتلاو ككل

 .ماتللو ةيقراي لاق
 ءاركلا لبس نعيد دفا
50 

 هَ ا 1 1 م

 - - ع



5 

 3 بع رلا ىرواسم هرّض

1 

7 / 

 ظ دود ءاغل ِق تحرخ : لاق + "كلئانه صعب د ناعالا شار ليقو لاق

 )00| درا انلف اورو اويحو اوفاضق ةردك ةينخآ ىلا ةعاهةشع ىف تمقدق ىل

 1 اذا مجطضا و مغلاب ىذاتا الغل احاكم ينولعحو اضم صوف نم مط ةاتف اوماقا

  ةيلع هعمو هذي 3-3 لحرب اا !ذاو تدعم يئانأوم ةيلللا 2 دي ربو ينثماحي نانا كيلي

 ينضبقأف ىدب هئلوانف ًايلاث هدي دب م يعم ناك ”ىثف اهلعجو اهتنخأف ةيوشم بنرأ اف

 هتضرقافهدي تلوانتو ىدنعام تدرجو ةشحو هرأمو هنمرغأ مفدن ال1 ل ع لع

 ' | انرتف ا روغدحيتوو ةلعدتا رخ ةفدلع ىرو نطفق هلع قضقااع لك ىلع

 000 اله هيدتكو قام تيفحاو كتيضلا- نم ينال ىتغأ تدكو معلا تجاهو

 00 د اال لإ ا اذإ ىضلادتا املق تاراألاو ةيلعلاو ةفحاملائعمو قلخاز تكر

 اذه نم بصن لكأنام كعم ناكنا لاق مث مالسلا درف تملسف ةئيطا نسح باش اذاف

 بحاص لاق ء وه امو تاق ٠ وع كنا لاقو اهفرع اهار اماغ ةباعلا تِجرخأف يطولا

 لأ تننطل تأت ول كب ىنأ ىذلا هللا دملا لاق « هايإ تنك نا من تلق ٠ ةحرابلا

 هل تقيطت الو ةحراملا تاعفو تلعفام مل انكر وشاح اننا حامل قأ كلكو سوما

 | الجر تلوح اهارتأ هيلع قتضيقأ نيخ لوقأ تاعجو ةحزانلا كب هللا ىنالتبا تح
 ناللا نم انبرشو كيرالا وهو انأ تلك أف :كب هللا ىنانأ تح ا نم ىنل ىلاو

 ”لذبو هيلا نحأو هذاضأف ىلارعا هللا دبع نب دلاخىنأ لاق « ىتمسالا :ءاقدصأ انرصو

  هقيض نم دهاعتب 00 دعاعتي هيلع فرشأ لاللا ضعب ىف ناكاملف رادلا نح هل

 ماقو غرف نا ىنارعالا ثبل اف هنع ضرعأف اهنطب ىلع وهو ةيراج ىلع بد دق وه اذاف
 : لوش وهو هيلع دلاخ ا ٌكاغتحاو حاصف برقع هّنبرضف طئاخلاب هتلشدف حضي

 : 0 0 .ء 55

 برقعلا اهب دوُدحلا ميت اهناكس مان اذإ ىرادو

 بضغت نب راقع فن مهيد نع سانلا لف اذإ



 بشن ف ع أ دارأف قاطيرال عيسلا هناك مط ب ا ين اوفاعجارتيلوف اهوا ؛ينف

 الخلا: يلع ردعتو ىرقبقلا ىلثرف ينقزع لعجو "لع تناك ف وص ة ةعردم يف هباينأ 8

 ارا تسع نلف ب ا يلا هللا نسخ اف“ شب ف يقع لبق نم باكلاو نأ تر

 تددول ًادغ يرثأ صتقي هنأ الول لاو هللاكنعا قئرا تلاقو هتلدأف لمي تنأ ةغاولا

 اذاؤ .ابمدق تام روع نأ ىضق اهدي لوانإ نأ تدك -املذ للحلا تقنتعاف كربق اهنأ

 ةلب دشأك ةاقرم الو اهل ”يطال ةرفح يه امنا ب اغأ رب بلا را رق قتلكلاو ضوألأ

 درب دق عبق :ءانأو ةرحان نم روبشلاو ليولاب ىعدت يمهو ةيحان نم حبني بلكلا اضع ان

 خيشاي تلاقف اهابأ تنأ اهون ملاماف !متدقف اهمأ تحببصأ اهلف ةيحان نم لثقلا ىلع يداج

 ريفش. ىلع تققو املف اه اهات راث لاب املاع اهونأ ناكو سحب رااط سل كدا متأ

 اوردابف رئبلاف مكبلكو مكفيضو مكتخأ نأ نودلعتأ ينباب هدلول لاقف ًاعجار يلو ْثبلا |

 ريل أولم نأ نودبيرب دموي محو يا ع رخآو 0 3 نكد نش عايسلاك

 همدب مِلوط لجرلا اذه ملتق نا مهوبأ لاق رثبلا ريفش ىلع اوفقو املذ اهربقو ىربق

 َق الو بدسنأ ّق ط حدهم هللا وف هابأ اهحوزا أ سا دقو محضتقا هةر ناو

 لهو : تلق « ىلقع "يلا بانو ةايخلا حور تء.ش املف ريخخ كيف يل ناق مث بسح

 كلذ كل تلقف ء دعو ةيراحو ةركبو ةركب ةئام: لاقف . مكتحا تابف "يف الا ةلكر يخل

 : ال لاقف . ىنأ تدنأف ًانلاث تجرخأو ًايناث بلكلاو الوأ تجرخأف ددزاف تش ناو

 لاق . تيكو تكة صقلا نه ناك هناذ خيشلا اهيأ كيلع عدرأ تاق . ريعبلا نيأف تحلفأ |
 دبعو ةيراحعم اهانقسو ةركبو ةركب ةئام اهنم ”دعأف لبالاب اعد كلذخأ الو هللاو لعفا |

 اهجوز ثيدح نع فدصت تاعجو كلذك هللاو يه لاق. اهسفن ةرغ هدههنم و ظ

 كربخب هللا باطأ آل تلاق اعرو اهمال تاو < ةمرعلا : لل 0

 د

- 



 الصوف : لاق مالاعأ هل تعقرذأ ةدرإب ةععوف ىسادقو بعتو ءالبو رين وهاننق

 لخدا : تلاق مث « مالسلا يلع تدرف تماسف ةلازج تاذ ةليمح ةأرماب انأ اذاف اهنم اتي
 يه انببف ناداولا نم نوكي ام بيطأ يبد اهرجح يف اذاو تدهمو يل تطسف تلخدف

 او ةيآند رك ب ليْكَذ رظنملا ممد لبالا مامأ لجر لبقأ ذا هلبقت

 يف : تاقف . هبدفيو هلبش للعجو هلمتحاف هئاقلت ىف ادعو هيأأ شه يدلا هب ريصن امأؤ

 ؟ لاقق ٠ ماللا هياع تددرف سو ةعيللا باب فقوو ىفءاغ ا 6 يضن

 هيلاو ةراث اهلا رظنأ تقفطف اهعاذي لعجو اهناح ىلا سلخ هتربخأف اذه مكفيض نم

 00 ل1 نطق احق درقلا هناكو انسح نسمشلا امك امهفالتخا نم بجعتأ ىرخأ

 "سانلا حنقأو ًابجو ساناا نسحأ لوقت : لق« اب ىرتأ دسأ ينب اخأ اي : لاقو ٠

 كلذ ىلا ينجوحأام تلق , كلذ ناك فيك كربخأ امن 0

 مهلك ىنوخاو ينأ ناكو مط ادع ينتلئظ -3- رول مهلك ىف وخا عدا تنك : لاق

  لبالا يعرلو ةران ةيدومعلل يد لمح لكل احورطم مهدي نم تنكو لخو لبإ باحصأ

 لأ هئاغب ىف مهاكىوخا كر روب ابل تلح ذأ ندتكم به ون تاذ اا اعق ىرخلا

 جرخا لاقو ىبا ىناعدف ريعبلا اده انل دشني انالف ثعبا اولاقو ىبا اوناف هيلع اوردسإ

 ”باطو اهنالأ ترد لبالا اذا امأ كونب الو ىنتفصنأ ام ناو : تلقف « ريعبلا اذه دشناف
 ' ينذ مكلاي ق لاقف ءاهغإب انأف اهالض تتدن اذاو ايمابرأ تلا لهأ ةعامج متنأف اهوكر

 0000 11 نيلأال ادلب تأ يح تاكا قلخ ارويقستتودعف كمون رخآ هارآ

 ةلي+ ةأىما اذاف اهنم تنبمظعأ تدصقف تايبأ يل تعفر تيدمأ املف رفقلا لوجأ كلذ

 .ءاشعب قاف كسفن حرأو سرفلا نع لزنا تلاقو ةيحتلاب ىتتأدبف ةلازجلاو ددؤسلا ةليخم
 تارا لوقو وع رك مده-تلقأو تقدعتف اظن[ الو كنم ًاعر بط ةشملاك

 ”017 الماخ لقش يف كنع ناذ هف انا امو ىغد ءذهأت : تلقف ءابحو لجأ الو اون

 | ٠١ رااعشلا لاو ىارغأف سانا مان اذا تفجسلا هيلع جلت نأ كل له تلاقو ٠ ىلع

 لا ء ىلجرب هن رك تف طا اما فاووش تف [توكاو اهويا ءاجو ىرتلا“ ه تعبش

 "تمل ينأ تملعف هللا ةتعل كءلع جرخا هللا كابح ال تلاق . فضلا تلق ٠ 1 | نمو

4 



 همم همم هم مو اه سم هم مس همم همم هس م مم مم هع مم مم م ممم ممم عجم م مس مم همم مم م مس م م مم مم همم مم مم ممم م م مم همم ممم هم عمم ممم همس هم ممم همم ممم همم مع ممم هععم ممم عقل

 ع 35 0

 صييبخلاالو جاجّدلاَلك اذلو يلح د را 2 ىتاحو 1 قرا

 م ع 3 0 9

 صوخشلا يفومماقملا نفس | ناح 5 | يم

 لحام ثالث ىلع ماشلا _ءر. انك تح اهبوكرب قكراواطوزخ لزا

 تيبلاب ىفوطت نأ كبمأ ملأ ةل»راي : لاق مث ءابلا لخدف هتساخ ىف كلملا دبع اهلبقثد اذ

 نب ره كارب الثل هالكولا مدخلا فيو مدخلا ىراولا فحيو يراوخلاكفحي اليل الا

 رمضنف أاهدنع نم جرت طق كا نا م نينم ٌوملأ 0 ةامحو هللاو تلك 53 ةعسر يأ

 ا هتيناف 4د ىلع لاق 5 ةعسمر نأ ن رمعل لق برضم لا ن ل لاقؤ ٠ ىلرضع ظ

 نم زاجخلا نم جورخلا ىلع كلمحام رمعاي لاقف هيلع تماسو هيلع تاخدف ءاذحالو

 ف 00 ايلم قرطاف كتبؤر.ىلا ةباسضو نينمؤملا ريمأ اي كيلا قوش : ثلش 00

 نينم وملا را يضامو - تلق 3 ةدحاوىف كل له رماي لاق ها عفر 2 هاليرب نسر 1

 2 ءامسلا برو يأ 8 لاق 3 ناكل اذه ناو نينهؤملا ريع 59 للك 5 كا ةلمر لاق

 كمأك نابه تنأن م تلاقف اهيلع تلخدف ملعت نأ ريغ نه ابيلا لخداف كتجوز دق لاق

 ل وأ ؛ تأشناف اهايدع انأو تلحنراف ثالتلا ىف بذعملا انآ يتديشاي تلف

 16 2 تنكىذلاىن لنك اا را تنكىذلات لن ذفل يرمعل

2 1 5 5 7-0 

 رصيقو ىلبشم ؛نامعنلا كليم الو زم زمزهويرتكا 3 اويلا يلثمك سلف ٠

 ةطبغو شاع نس اهعم دزأ مف |

 0 دق لبا بلط ىف جرخ 0 دس نق لسحر 0 : لاق : ل

 (نلع-«) 1



 0 تاق ةئلثلا كيرأ نأ بكف تاقللاو يأ تاق هجولا كلذ تير له رمعا

 ىتداقو هب يقرع رج
 / جابيد تضر ف نأ اذاف - ىنبع نع ةءاصعلا تحتف هلع تاو املف برعضذأ ا ىف تأ َىَح

 | تحَعَ 0ك من تاق ةلا را ىلع 6 ىلع سان انلا 5

 ءارو نم تابقأ دق ةل ىحاضلا سمشلاب اذا ا ل م 0 حا

 اهرعاشو شارو ة يقف ةعببر ىلأ نب رمع 2 تلاقو ىلع تعلسف نات روك تسلا

 لئاقلا تنأ تلاق كاذ انأ تلق

 ا ا
 هد تاذ نيس بار هلا بعت

0 

 ماس كارلا ا

 0 ةسار ىل |[

2-4 

 عا

 د مع قاع رعلا تل
 ش جر مل 6 يح 00 يدلأو ةمرحو ىخأ شبعو تلق

 0 اموري فيزنلاب رش

 جنشم ريغ فار ا ل ا ف رعتل 1 تاَواتف

0 

 00-2 5 أهاف تمثاف أ

 اال ح روجر كدضو اضف يذلا تنأ هللا ودعاب : تلاق « املئاق انأ تلق

 يلا ىننعفدو ىيرخاو فكاضولا ىلا بئوق هتجرخأ ىراوجاي لا تابعنا ءازخ

 راحل ىدي, تبرض يبرنذم :نم يجو رخ دنع تن دقو ىنتداقو ينبت ٌرجعف ةبراخلا

 بناج ىلع اهنعضوو ىدي تجرخأ اهبرضم باب ىلا ترض اماف قادر الع تلدسأو

 / ١ لآ لأ دع تلال يدعو يتاماغب تح تحبضأ املف انيب اعشو برضم ا

 0000| دو نات 0 7و رج ويف انكواذكي هف برص ىذلا برشلا
 ناؤرم نب كلملا دع عقاد ر وهو برضملا تفرع دق : تلاقف ٠ ءادوس ةددلو

 رباب تكو اهبرضم ءاذ<ب برضو علقف ىبرضع ترمأويرانيديتئاع اط ترمأو !مقتعأف
 ]2 |يف يبرف تكرو اهجدوه تكرف ليجراب اهلا:ِنّتكَف ناو نب كلملا دبع ىلا
 5 لجرلا اهسأ ينع كيلا : تلاقف ٠ اهجدوه نم قلع تفرشأاف قيرطلا ضءليف

 موخأت ىف نب اطيق هبلا ىلا !ناوج قلالللد تلاقف "هب كرك ذا :صيق وأ مناع



 سرع مع م رعرع ع ع تك مخرج مع ع مب م مجسم مم ميج مص حج ع ع عع مع هع مم امم مع م م م م ع هم م مرق م مم م ماه م م كم همه قد م مع ع سمسم همم مم مم همم همم هم هم مم همم م همم هم همس معمم ممممع هعممللللا

 نكيملو ءارمالاو ةفيلخلا هدغنأو احا َُك رعش ش اشف دق 3 راز ا ١ حضافاي هللأ ودع؟

 أل لس ك9 اهتم - تس

 را 0 يانجرخ ف فئاسولاتجر ةييدح 1 ىر 0 0 ةيراح ىف 3

 ل 0 ةيراجلا ين ن:ءاح ءاجنللا تقو سل 0 تقرأ تكزاف ا لتعأألا

 اذا تلقح 5 نأ ست تلاق هللاو يأ تاق هجولا كلذ تأر له رمعاي تان

 ىنترحو رجعملا تجر ختساف ةطيرشلاىلع تلاقف ةن» ءلعسانلا لظعأ نينوكتف تمركلا

 5 جابيد برضعانأ اذاف .نهجو نع ةباصعلا نحف ترشملا تلج ينتداقو |

 ةيحاضلا ا 3 اذاف قراعلا كل: نمةق رع ىلع تدعقف ةدمراشرش شورت ده

 تنأ تلاقو ىلع تا ةاجحخلاك تدعقف ركس ريغ ند لياع دل ءارو نم تلقأ دقا

 لئاقلا تنأ تلاق كاذ انأ تلق اهرعاشو شيرق ىف ةعسر ىنأ نب رم

 دسوت مل ةموعد يف لمرل لع يكن | امل تلق نييذثلا ةدهانو
 2 مو 7 3 0 م 0 أ

 دّوع | ملام تفلك دقاتتك إو“  ةعاطشل رمادا, مس | ىلع تلاقف
 3 ع * ما 2 1 3 0 ل 5

 دهشتملاك كسملا باضر ذيذل لاول
 .٠ 0 3 3 و

 : 1 0 و عم د 0 ع

 كغ .٠ نمعمّدلا أاحفس !ىنيعل تلقو زيتا قؤلاها

 ا نامج ن 1 ير 0 ءاد راب ىفعت كاف

 للاو يلوأآلا ةلبلأيف قبس دق ىف ديبي تلق نادال ا م تلاق اهلئاق انأ ت

 ءاننلا قف "لوقاو لدعلا نو زغاش جر ىنكلو اهيقي ةلواح .قيالر مي

 30 هيف نك أ عزتو ةفيلخلا هاورو ذاجيللا كرتش انف دق قا هللا ودعاي ت تلاق

 ينتداقو ين جعف ةيراخا ىلا ىنعفدو ىننجر 3 ىراوخلات يا وف هنعفدا:ىرأ 0 اعل

 برضف قولا ترخأ تذيتضأ املف يلو الإ ةليللا نم لوطا تناك ةليل ىف تبف ىلرضم 3 ظ

 تلاقو "ىلع تماسف ةيراخلا ىتفالا ءآسملا تا املف اياه تقولا بق ةرأ د ترش 0 :



 بم خأ يِإ كش تلق
 انيقشاعلا يقلي َنيح قوشم ىزعَت ١ وأو باصللاباقلاوذو

 انيقل انك ام َكاذ ةبشأو ديب ىقكي ام بع ّصقف

 ان عا 0-0 1 اهنعتنضَرعأ اخ نم وكف

 0 نسما فيص» اع 2ك ب دوف

 7 َح 4
 زنا 2 ا ك0

 كوس 1

 اق 1 0 ذا امرحم جراخ انأ انيب ةغيبرىفأ نب رمعلاقو٠ «لاق

 ار أ نإ رع تنأ كلاقو لع تالف تي ىلع بيضقك بصق بوث ىف نيجللا

 15 ًاهجو سانلا نسحأ كيرأنأ كللبف تلاق كاذ هللاو انأ تلق اهرعاشو شيرق ىتف

 ع لنرأو كبصعأتلاق يهامو تلق ةطنرش ىلع كلذب كل هللاو انأت لاق كلذب ىلنمو

 ينتداقو | 0ع نبك نم ا ربصم تح رختسام لاق كاذ كل: تلق .اليل كدوقأو

 وزم ضي أ جابيد برشضمب نأ اذا نين ةراسفلا ب دف هع و اع اجرتج ف ركنا

 نامت اهلع رجحألا جاييدلا نم ة ةبورضمةراتس برضملا ىفو ”ىفوك يثوب شورفم ةرمح

 00000 0 ا لل لع تنقو سيفلا تأ بسحأ ١ هجو اهنازك نمو بهذ

 ف برعتو اهنيبج نم علطت سمدلا نأ يل ليفت "لع تملسو قلابق تدعقو ةلجحلاك
 ,منمأي كلذانأ د هله اه عاشو رتيرق ىف ةعببو أ نب تع تنأ تلاق اهدخ.قئاقش

 لئاقلا تنأ تلاق لاما
2--- 

 . ليدي يلا د دبق 0 :يترصلا 5 3 5

 الرع اذه ىلإ كطسوأإ د تلق اذنفرمت امأىربكلا تلا
 ا لهو ةانفرع دق ل 2 قركصلا لاق

 اق نع ودام للاو ىتديساي تلق ءالؤهي نمو تلاق ىتديساي اهلئاق هللاو انأ تلق

 لف ءاسنلا ىف لوقأو لزفلا بحأ ئعاش لجر و ا الو



 ٠ قانك ير ءاثيام ه1 انس 'لعاو تلال يضر 0
 0 : نا

 اف توصلا اذهب اهئانغ ند قرأ الو ام ناحأ تيارام للاوف نيسلجا ين لا

 رم انني لاق يلاكلا نغو + ه ةرصبلاب تقف ىنغلا نع هللاو ىننطأ و اداطصا نر

 لاما ةرقااظ ةباش نم اند دق باشب وه اذاف هكسن لاح ىف تييلاب فوطي ةعيبر يأ نبا

 لاقف مالا عنصت هتيب دنعو مارخلا هللا دإب يف هللا ودعاي رمع هل لاقف ًامالك املا قلأف

 ءوس نم اهنبو ىب ناكامو كلذكل اهدنع ىتاو ىلا سانلا بحأو ىمس لاا

 ىبأ لاق اهجوزتت الفأ لاق نالف نب نالف انأ لاق تنأ نمو لاق تيأرتامم رثك أ طق

 يعدف كلذ دعب هيقلف ىنقلاو فرصنا لاقف لام كل سيل لودي لاق ملو لاق اهوبأ "لع

 ام لاقف "برقو .بحرو هئرجمب احرف هيلا جرفت هلزنم ىف ىفلا مع أ ل ابك ف انا

 هل لاقف هفطملأو هلزنأف لزئاف لاق كيلا تقتشاف مايأ ذنم كرأ مل لاق باطحلا اأأب كتجاح

 هبايشو هلام نم تءارااهو هكرحم ىبحاف كيخأ نبا ثيار:ىإب هيد 000

 اف لاق ةنالف الأ ال ناق دلو نه كل لبف لاق تيأر امم لضفأ كنع سيغيام لجأ هل لاق

 هب نضأ ىناف لاق لام كلف لام هل نك مناف لاق هل لامال هنإ لاق اهايإ هجوزت نأ كعنعي

 اهجوزتو هنع امعفدف من لاق رانيدةئاملاق مكدحاو هجوزف هنعدب نضأال ىنكل لاق هنعا

 هسفن ىتلاو هءادر تذخاف هيراوج نم ةيراح هيلا تماقف هلزنم ىلا رمت فرصناو ىتفلا

 نفس كج ودك دخاو كيل كلاش 4 كر يف ماعطب هتناف تلقي لجو | ارق لك

 ٍبتكف ةاودلا يتاه لاقف اه:كت الف ءاسألا مكح نه كل ضرعي ناكام
 و 06 . 2 تل ٠

 انف ترص اة كو دب رط 5 ا ر ا ا و لو

 انيفد ءاد ىوملا كل جاهو ًاقؤشتنثدحا ذقمويلاكارا
 - 5 4 5 1 مسا 1 72 تراك 2

 ان ردلا تفولف تئشام اذإ ” -ءكزعوذكنا ل ا
5 3 2 - 0 1 1 

 انيضخ ايلا” تقل ما كايد نوف را كاتازه كدا



 رخا

 ١ فالتخال كا فالتإبال 0

 ف ًاليإل الإ هللا باتكنم ارقي
 رخآ لاقو

 همرحعوفايطأنآلمح هتفأرو هرب نم لبي
 نسحلا نب ”يلع نب نامء ن "يلع نب نيسملانب "يلع انندح « كلذ نساحم نمو

 هلا( كو (يدافديز ن "يلع نب نسا تنب ةنوءيا ةدلوم ةيراج ريمذ تناك لاق

 اهتالو٠ اب تيطعأف ًابرضوءانغ مهعربأوأندبو ًاهجو سانلا ن دحأ نم تناكو هيف تعربف

 ىبتمر يتديساب تلاقو تك لاما راك اهعش نأ تدارا انلفإن راجت فأل! هزات

 نمو للا دهشأ تلاق .كهجو ىرأ الو كنع برفتأف يب نيديرت مث ًادلو ىتييذختاو

 000 010 طرسو للاط ىلأ لا ايطختشت وسيم تنام املق هللا هجول ةرخ كنأ سضيح
 ْن يلع لاقف ةرمديلا ام مدقف 3 د اح امحأو اهح و زنق نيسح نإ ندع نب رفعج

 ًارفعج تءدوف ناسار# ىضرلاىلا جورخلاتدرآف اهءانذ عمسيو اهسلاجي ناكو نيسحلا

 "00 لك لع دروف راف قي رط لع جورخلا اهنا امان زاوعالاب رتتقأق تح رخو

 هتقرام» ىلع امناو ًابرض اطوانت ىح هل تظاغأدق اهنأو رش ريمُص نيبو هنيب عقو دق 3

 رآ قو ىح رايتس يل تناكو نيسللانب "لع لاقف اهني حلص ال مودقلا يلأسو

 تفرصنا ىَح 1 طعأ م هلاتك تارذ املف ىنغلا نومأملا نمو هن٠ ىبجو ىف كلذل

 دا دكإ الأ كرا م الددو اها ةعقواف رنعج يلا تق ةرضبلا ىلإ امجار

 اة لل تلح يح نابل ةجبو ةحش ءاهرم تجرفت تعجرالا 0

 هيذخأف دوعأا ياه ةيراحاب تاق مث ةتكاس يهو 0 كا هي خرم ىناععت و

 00 ابعومدو 2 يشغو نوعا يح 4و ير و



 510105 ا ا ا م

 نونلاب ًاببش ساونوبأ ىب رف عاردلا ىدع 0 تنك زاخعأ تدخو

 وكسر وعل 55 ةيزرال ل نإ

 ًامالغ قد ىَ نب هللا دينع ناكو لاق امهمون راس اماقأف مالغلابو هب 2

 يح هل[ نأ 36و > هلع كلذ لال يتح هيلا لصي الف قيشر هل لاَشي لكوتلا نأ قد

 لاقف قيشرب يل نه للطخ الا ايأ اي هوب هللا قينع هل لاقف هيلا طسبتيو ىرلا ق هناك

 راف هب راف تاذلاق انكر يتاب هللا ديبع لعجو حاحصلا ضيبلاو راغصلا رفصلا

 اندلع نكت ناكو هللا ذيع لع ف اع اشو رعنأ يللا ةيقل لك ىف راتيد هو ه1

 هللاديبع بلطف لطخ ًالاوبأ هعمو[موب نينمؤملاريمأ كر ف :ةذللاو رطولا ءاضقل عامجالا

 نكرو هيف هتجاح ىضق الاخ هلزمو هب نفظ املف هلآ هدف اقشو لطخ الاوا 5

 لطخمالا وبأ لاقق اقررع تيضت دقو: كولا ىلا لصوف اطرصض تينمإلا 00
 . 7 2 5 0 0 ا

 ليلخلا ربس نع ماني ل -ياخلا يف ىدنع ريخال

6 5 23 _ 
 . نر : 10
 ليلجيفورعم لكل تبرر نم رفك ال اولوق

 1 ا د 2 2
 لوسّرلا يفكليمفطلتة اغلا يبل قدتتي له

 لوبسلاديص تناول ابحلا ديص يف نحن ذإ

 5 0 ءشلا نم هش ليقام 1

 الي 0 3 يرحل 5 3



 كك ب ج2 6 لد ب 2-22 ةدكع ةسدد لما اه

 هبلاسعز دلااضنوأأهنمجولاكل ادب 0 9 1 1 1 اذإ

 هب ذاج نلعب قلخ نمو ميخر قطنمو 1 ٍدخ نم كلابف

 ع انا نش كل ادن دتف ل كتعزاب دقف لوقلا امأ ةيرظلا كلت تلاقف

 تلاق مث ةعاس انثداحتف مويلا هب نيئيجام ركنأ ام هللا كلتاق يع اط تلاقف هبلاس عردلا

 بيرق تدب ىلا ترصف ءاسنلا رئاسو تضوف ةولخلا ىلا نيذه جوحأام ةفيرظلا كلت

 هعمو قانأ من ةعاس كلف هتهرك ارمأ تيأر الو ءىنثثب تينرا اف امهارأ ثبح امنهنم
 قدرك 1 با ا كتنحنأ دئالقو يع ءانتدوز نيط اذه لاقف دئالق. تالثو:ةروراق

 لاقف ةمرلاوذ ينانأو انلبق اولحرف فيصلا انامدو عد رملا ىضقنا تح اهلا فلاتخم انكف

 ةعم تحرذت اهراد ىلا.انب جرخأف ران الا ىلا رظنلاو رايدلا الا قي لف يع تنعظ دق

 لوب أشنأ اهلع انفقو اذا تح

 ”رطقلاكئاعنمالبتملازالو.. ىلبلا لع يراداب ينلسافالأ

 ناو ديل ينإ :لاقف اذهام هل تاقف :ةريعب هانبع تلممنا مث اهرخآ ىلع ىنأ ىتح

 ينأ ةيوأر ناماس نعو :هنم ءازعو ةباصو 1 ني 00 تدار اف ىرتام قع

 بردلا نم جرفن سيطارقلا ب رد ىلا انيهث | تح ريسأ ساون يبأ عم تدك لاق : ناو

 27 ناملساي لاَقف 2 311 ا هفلخو ”يتارصن خيش

 اهتكق ىلب تاق هيلا اهلصوتف ةعقر ين. ذخأت نأ كل له :لاق مث :ةرعبلا فلخ ةردلا

 تلق ةمقرلا بحاص نم لاقفاحور هفخأو مالغ حلمأ اذاف هيلا اهلصوأف هيلا اهعفدو

 ناكوح وراح هناكن ففيلف لاق سدطارقلا برد باب ىلع تلق :وه نبأ لاق :ساون وبأ

 ةعقرلا يف
 س ركو عه

 اَدنَنَآنعوضلاو عزك ملكنا نأ كستس اقرت

 اسم ىحضأ ناحيرلا نم ييضَق ةيتع لك ةكساؤوب ىف زقخبو
 0 00 ع 3 08

 انفةقرف دق كبف نوح ناو يورلا هفش دق مسجلا 5 !كيبسحف



 كندعو دق لد ناقو : ريدك عجارف _ 5 دحام كس ايف لتلا اذه ءارو م انين

 هعم 0 0 ةمدبإ تءاح دقو تامودلا ىلا قت 0 ليم جر كنودف للا

 * رع ةمش نب رمح :هنم ند طق يح تا لوش ناك نكت حبيصلا قرب يح

 ندعو ةءرلا اذ انرك ذ لاق ةعازخ نم خيش ينثدحلاق :يلصوملا مهاربا نب قاحسا

 ناك هنع اولأسأف يابا لاقق ةنس ةئامؤ نيرشع نا لكون وهو ىرارفلا كلام ن0

 لاقف اموي يتانأورصضتخا دقنأ اذا كحضملا واح مدا نيضراملافيفخ سانا ش0

 ِ اع اه 0 ةقان 5 نه كدت لبف 0 دعو 0 تي رغم ىف ناو 3 راقنم ةمم نأ

 فرعف فواخ مهو "يلا ىلع 8 ةرشأ ى ّد> انجر 5 ان رسف لاق ناتثنا ىدتع هللأو يأ ت تاق

 ثراحلا انأأب اندشنأ ا اةف نهدنع انماو- يتب ىلإ اني نادعق 3 اذ ءاسنلا

 0 - كور وم د

 ه.ئاوذديمت ل اوالخنلاىرذ 8 0 0 م نامظأ يلإ 3
 و ا 1 هه

 هبك اوس هيلع تمن قف رؤَرغمب ”ناكدلصلاو نارينلا تلعشناذ
 0 2 0 8 ا
 ةناعمو هزاز ٠ انكرح 5 وقاردلا ءاج قءاو 15

 - ه مسن - ني تت فل ا

000 

 تدع اسفنب ةمرلا وذ سفدتق هل اعيذو هكا اه تلاَقق تالق هتف ةشراغلا تااعف

 هلوق ىلا تيهتا تح ايف تررم' مث يل طقاست هتزارح
 0 0 ا حل ل

 هب ذاك ان يذلا الإ ابل لوقا يذلاام ةيم هللاب تفلح دقو

 ع ا ير ف 0
 هب راح اودع ىخر !ىفكلازالو ىر اال ث يح نمةللا ىفامَرفا دإ

 قييبنا نأ ل تدشنأ من هللا بقا وع فخ كحيو تلاقف ةمرلاىذ ىلا يم تتفتلاف

 هلوق ىلا

 ) نسا 3 م(



 هل اال هو ل هس ع ا يجاوو هلم م م مم - امم 3 ١ 1 هه قع همص

 0 ايف ىلا هديسق قبنع نأ نإ عبد لأ نب رمع دعنأ انو لاق

 بعللاب 1 دحلا طاخت ةيلاع ا انتأف

 قنات ارؤس دنع يخا] ابل تنال اذإ توصلا مفر

 ْناَبَع لق ّذنم هذه لم باط ىف سانا: نكي نا قلاط ىارما قيتع ىلأ نبا لاق

 هلاقق ةوماص 0 ا إف ةفيلخ اهنواعجي

 انآ ها داتس فرو ا ل تو

 ا 3ك ف نوسلا هلا وع وو هلق اوداراو 0 و ل ل تكلا

 كلوسر انأ ليمجلاقف « ىتليام هبحاصي ا امحدحأ شف ريثكو ليجج ىتتلاف اهلا لصيال

 مهانأف لاق اط بارتأ عم ةحاطلاب اهتيقلام رخآ لاق « اكنيب ناكاج ينربخأف ةزنع ىلا

 فرضناف كانه ًادوذس فلا ةحاطلا تحن تلاقف ٠ ةنع تنطقف هل ًادوذ دشن وهو ليج

 | اطل حاب ةرغ تاقأو ةحلطظلا ١ لللا ضعب ىف ناك الف اريعك رخلاق:ليخ

 راغو ريثك بضغف اممد ريثكو اليم ناكو ليم ىلا رظنن ةزع ىري ريثك لءجو ايلم

 لوي كلذ ددعف اةلطناف حبصاا انيلع حبصي نأ لبق انب قلطنا ليم لاقو اهلع

 بطلا نان طحكا تحبص | ةزع يلبشلا ةنبا تيأر
 0 نو

 د 1 اك اما دو اني ان تاكو

 |يراوجاوغمو مدلاىداوب فصلا لوأىف لاق « ةنيثب كدهع تم ليم ريثكل اق مث

 لوقي وهو مهب خانأ ىتح ريثك جر ًاباين نلس

 0007 ليت لاو وأد دي لع ١ سلايم نسوا نعاب ايل تلقو

 لعفأ هيف ىذلاب ينرمأت نوب... ادعاوم كتبو ىنيي ىلعت نأ
 ستي بوثلاو موّدلاىداو لقسأأ 0 م 000 3 ذتامأ

 ديني ًابلك نأ تلاقءةنيئباي كاهد ام اهمع لاقف ًاسخا ًاسخا تحاصف دارأ ام ةنيدب تماعف



٠ 

 5 1 اة ارا تاس ل
 اعمطم مرصلاّب لطي انيدل شاول  يرنال ونيحشاكلا عيطنال ذإو

 الو انموي نم _:رسحأب هرذاوع ترضحو هلذاوع تباغ امون تدأرام رمع لاقو

 تاقف . رعش يف كلذ تفصو دقلو ملجأ الو دلاخ ةدايقك ةدابق الو انثونكا طور

 مدقتأم مامب يف

 ٍرئارح ثالث نم لوسر يفانأ

 امنإ نسحلا يف نييرطمل تلقف
 يزال اح تنكح ام ناك نأ

 ابصلاَعّذَو دق ناك اب تجيهو

 يلف يكفت اقف "ظنا َلاعت َلاقف

 اينابتأو ثلا لعل 0

 ىرتالو كنعنيملا ىخ اس يف

 يحاص ل اقام ل 7 وهأتلبأت

20 0 

 يتفرع امل نافرعلاب حيلاَبت

 يل نق تب داحلا نر ملف

 دعم قفَو يلع لإ انتثج امف
 ًاسلعو نويع نم الخ انأر

 مئاكل عت لان رك ناد

 ياو ولا لمكت ده نيفو

 اممجأ نسحلاابل وك ب ةعلارو

 ا عيطسن ةابخ وار

 الإ بألا و مط لال 0

21 
 ع

 روتت نأب 0 الو 'ماسف م

 امين فردا وشفي نأ ةقأَح

 ا 1 0 يجزأ هدعومل

 اهقمنأ جلا اهاعز وجت

 امضْوأو ّلْضأ غاب وما نقف
 اعمسو رمت نأ انيلع يرق
 اعم ذل اًنجرخ انم المىلع

 اعِرمس ةلحل لبس يرثلا ثيم

 | دع نأ مْؤيلا ْ 0

 1 ل املكينيع عادخإو



 موج هم مم دع هيوعم هاهم عم مم هه هزم هه مروع م همم هم ههمسم هميم مع م همم هميم م همم مج هرم ممم همس مم هم همس هم ممرس هع مم هم مم م هام م هه راو هع ع هع م مس ممم ع همس مم همس مم ممم ممم م م مس ممسسمم

 بكرف ا تنعت دق باد ناف رمح نوذرب 0

 تلاَقف 0 ناب ىلإ نا م 3 تعضوف اط ةلغس تعدم رع ثديلا

 كريغب ول هللاوامأ : تلاق . ىف امْتِج قسافلاو تنأ : لاق « معاي كب ءاحام ىمعب ًابحرم

 رم ىلا ليك قى ليقاف 2 انسب رامحأ عفدم كل مقل نكلو هانبجا 6 انيلع 01

 مارح "يلع ةكم ءام : لاقف ء كادف هللا ىنلعج لزنا لاق مث هدي لبقو هيلا رمت جرن

 ريبزلا ثدحو» اي رمل رم الخو هئيدملا ىلا فرصناو ( هتلغس 6 0

 كندا الإ ةعسر ينأ نإ رمع لاق لاق ةمادق نب مهاربإ نع مرح ىبأ نع راكب نبا

 تال! ناقف ء تيرا دلاع ىءان ذا نلاخانأ اس لاق من تلق لاق ا

 سيلت لاق كلذب يل فنكو تلق ٠ ةهزن يلا نجرخ دقف ا!محاوصو دنه يف كل له

 قح تئجو تلعفق لاق « ةلاض دشان كنأك هكسع بكر تو هتمامع منعَتو ىباعأ ةسبل

 اكو كار شو انزع ايلع تفقو كنأ ىر آلآ تنأ تلج ال سلجا هته ىل تلاق

 نو دلك لاف كن ءاس قح انستا ءاسمطأو هاتعدخو اذلاخ انثعت نحن كتنرغ لع

 يننيأر دّقل ىديساي دند تلاقف ٠ نهدشنأف انيدجتو تسلخ كنعدخو ئتغدخ هللاو

 كيبلاي كيبلاي تلمف ء رمع لاق « هارمعاب هارمعاب هارمعاي تيدانف ينمتملا ةينمو فكلا

 تفرصناو نيكد م ةعاس نيندالو كي قود ةثااثلا 1 تددمو امال كساب

 يلوق كلذف
 - 6-0 53 7 ما

 أعقلب س راود 00 نط اعلّرتملاو حلا فيصم تفرع
 ِك 2-91 0 3 هَ

 اعزعز 0 البو لا تل دب سمغملايداو نم حفسلا ىلإ |

 اعالصتب نأ شخ مل ذإو عيمج ىلا د دإ دنبل ب بارتأو ٍدنبل

 امشعشماقيحّرلا قالا قفصاذإ م نكد ءامما لثم نُحب ذإو



 وامس هما م ممم همم هم مم همم هم مس م مم م ع يمص مم م رم مع م مم م م ممم هم مم ع عمم مهم مم هم مس هم هم ممم م مصمخع هممم» م عمم هم مممس ع م م ممم ممم ممم همم مم ممم ع ممم ممم همها مع ع مسموم

 ا لاهو 2 قيثع ىنأ نإ ا 1 جا نم سرق 0 سابع 0 هللأ دنع كك داتا ْ

 لاقؤ 4 ايزنلا تر لاقف تناطخلا أ 3ك ْ

 ت5 0

 ينإف ايرثلايلإ يلوس : ا
 ع 0

 لمع كسملا ةح 8 ىتيلس

0 0 
 0 34 لثم 0

0 

 د رك

 ضيب 5 07
 ٌرّدلاو لت َرقلاَن م باخس يف

 ديول 0 !تلق

3 

 يلق نا نح اذا 6 تي

02 

 باتكلاواه رحبباعر ذْتقْض

 أم اهولسف

 اوك ٍس مخ نبي
 ه4 نيّدحلا 5 ف

 يباصتغا لحب

 بارتا مع

 بايشا أ

 بارقألاو دودخلا تاحضاو

 باخس نم هل ًاهاو سيفت

 باوثب ان دول 17 سيل

 تابثلاب دئالو قود لاح
 بايز زلاك فري نو 0

 تا 1 ىف ا

 بابحلاك ابيشم ىف ١ ىدابتت ا

 بارتلاواعملاو ٌلَمّزلا ددغ تاق 8 اولاق مم م

 مالغلا ل اقف هيلا هعفداف ةنسدلاب قيتع ا ىلا اذه ا قلطنا همالغل 0

 1 رعبال 3كم مدق تح راسف اهيلا هل وسر انآ هللاو لاق ها رق اناف هنلا هعفد ىح باتكلاب

 لاف 3 0 م مالع قلطناف اق هدجوف هل زعم قف ل

 لاق 3 اذا دش 3 نك كيلطي

 مالغلا هانأف ةكم نم لايمأ ةنالث سأر ىلع لب نيخس رف ىلع رمع ناكو نآلا كيناب يالوم

 سيسقو 0 دنع 3

 1 مدق الحر نأ

 نا هل لقف هيلا بهذا قيتع ىلأ نبا كلذ كحيو :



 نط ألن لحل: 2 تاس رق  داوفلا عار

 د اك تاع ةريعف كفك 0 ل

 تاعذو ةيطل لايجلا لي .+.اوبكو ليال اوان امل
 رك كلنإإ ل كم ةيقلاو .٠.٠ :ةياهع كيلع يضع نسأل هاك
 هلا نيدل لعابنم ف راو د عومدلاو ةديعستلاق

 ىتآلطو ىديصت لاطأ اميف هر مل ىذلاّىرنل تيل
 0 رم رع الإ "انما ىلا انل هن تناك

 باتمملا قلتم ةفااّرسا دوو ادور كف مال

 داكن داون انسلا ىزيب | امنأك تف تلاقام تبريخ
 بارقو ةيفخ 8 ابل ىلوق يبه ذاابلتلقو يراجع

 بارش بيطو مظ ىلع ين 7 1 ا ل

 باينلا ةنامأ ةاسنلا 0 املقو تمت نإو كنم دلأب
 | حى 0

 يباذع تاق اولا مقس : هب ينشأ الثا كل لك نإ

 نامل ع مدي و ىنا ا

 بارس_مملل ةّرجاه رحف هئامةلضف قيرممل ملاك تيقبف

 تدعاو كل توون اهظفح ا<«راوج رخو اب تبجحأف تاينآلاب اه | ىتأ من

 0 | ريخأ لات. فلخ ندم ارح : لاقو « رداند ةرشع تنب لكيف هيلا تملسو

 نب سمش دبع نب ديلولا تنب ةمطاف ىلوم حافأ نب رمت نب سو ىتثدح لاق يرماعلا
 ماق : لاق « قع نبا ىلوم لالب ىنثدح لاق موزخ نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا



 تاخدف اهمدخو 0 ىف ىتقيس دق يه اذاف مجللا ل يي أ تلقوا ْ

 : الاق « ةولخ ىلا اكنم جوحأ 'ى ل قدا تلقف ناساعتناو ناسا ا دا ظ

 'يشو ةبج اهبلع ةسلاج لو ًالادقرملا يف يه اذاف امهلعتركب مث امهنع تفرصناف كاذ وه ٠

 ةييرىف نركشت :التلاقو ٠ ىتيحتساذاهنورق حلصتو اهمئاوذ نغ ءاملارصعت يهو رطم
 ىسغن تجوزف يخاقلا ىلا ىنأ نب نحر لادبعىلا تعب ىح ةحرابلا انيلصام هللاوف

 لقو ىلا ب ثَو <1) رظناملف هيلا تدعصف قاثآ[ دقرملا يفض هيلارس 300

 ساطرقو ةاودب اعد َ كب ىتديس نيبو ىنييب هللا عمج دق خيش اي : لاقو ء ىنبع نيب

 كرب اذ امب : تلاقف ٠ اهلا تعجرف رانيد فال 1 ةثالث ىف ىفريصلا حون نا ىلا بتكو

 ةنالث تنزوو رابطو لاع تعدفاهلثم كيلا لجعن : تلاقف « ةعقرلا امأرقاف ىدنفف

 ماع لك انيلع كتفيظو هذهتلاقو رصم باي ىرم با 3 ةرشعإ تعدو نا ال

 ديشرلا ناكو قارعلا ىلا تفر صن اوناملس ل 1 رم نعول مج تخاو اهدنع نم تجر

 نأشلانمنأش اطويلناكل اهلاىقبس ةرمضنأ الوانيسحاي هوأ لاقوأسلاج ىوتساف اكتم

 بتكو اط نذاف جحلا ىف ناورم نب كلا دبعلتنب تنذأتسالاقءارعشلا عمدنمو))

 رم غلب املف هرعش يف اهركذيالنأ ةعيبر ىنأ نب رمع ىلا مدقتلاب ءمأي جاجحلا ىلا

 ةبق اط تبرضو بارثلاو لاحلا نم هيلعردقبام لاب ابني نأ الا ةمه هل نكي مل اهمدقم

 ساجنو هيلا رظنتل اهزنمىلا تلو تسمأأاذاف ًاراهن اهبف نوكت تناكف مارخلا دجسملا ف

 تفي راطملاب اهترتبسف ان راوج تأ اوطلا تداؤأ اذان اهناشن رم رش ا

 لاق دق نوكي نأ ءاجز هنع اهلع لخد نم لأست تناكو ًاريثك رمى لا علطتن» تناكف ١

 3كم نمبك ار لبقأف لايمأ ىلع ةكمنم تلزنو تاحرو جملا تضق يت> لعفب 2 ايش |[
 . هللا ةنملابتم تنأ ةقّرق لعو كيلع : تلاق ءةيم نم : لاق« كلقأ نأ ٠000

 ىنأنب رمع قسافلا عاطتسا اهفارهشأ انقأف ةكم انمدق : تلاق , كلملا دبع ةئباي مو : لاق |

 :تلاك . لمفدق هلملف :لاق ءاذه انزفسيف اهبويل انك ناسا رضش ما
 رمع ىتأو لجرلا ليقأف ريئاندةرشع هنم هب قيتات تييلك ىفكلو هلأساو هلا شدا |

 مدشنأ مثلعفا :لاق هلع مكت نأ ب حا نكلو تلعف دق:هللاقفربخلا ءربخأف ةعببر ىأنبا |[
 اكاد



 0 ال

 انل تعد انمعط اماف ناملس نب دمحمل قنروخ ىلا انيعدق ناممل» نب دم ةيراح ةحافت

 موفو كولملا ءانيأن م ةدع اهفو تدرؤدق ةيناطلس ةقارحم اذا كلذك نحن انيبف بارسشلاب

 م مرسلا تلم تك و هاك ل رع الو رايعلا اذه

 ا قم نم عمدلاو 0 يىنفشو يداوف ىلب ١

 قبطنم ءافشلل ةيبلقو جعديذ نغأ يبظ بح نم

 نولسي هددع نم موقلا ءالؤه ينانآو ةيراخا تأطبأو انفرّصنا ةمتعلا تبجو املف

 قعاس نم مالا تاخدو نم وملا رمأأ امع تفرصنا مث هيلع يننوفطعتسو قميخس

 اراد اوقرط دق سانلا ةلج نم ةعامح : لاقف يعالغ ينانأ يح تلخد نأ الا ناكاف

 . ءاسؤرلا نم ةدعيف يراد سنك دق ةرمضب اذاف اع رسم تج رخو ينام تسبلف كنوباطإ

 تلق. قدس ةيراخلانم ا<ذخا يتلا رانيد ةئامسحلا انءاع قفنت ىح انحربالهللاو لاقف

 ءاسملالبقأ تح اهرسمأىف ىرظانمب لزب رف هسفن ىلا ينبذج مث ةعاطلاو عمسلاب هّللاو يأ

 رايد فلأ هيف سيكو مداخعم .ةعقر هل تدرو دغلا نم ناكاملف هلحر ىلا فرصنا مث

 ألاق مث يندعقأو هدعقم نع ىحخ 2 رظن اماف هيلاهعم ترصو كلذ تلبقف يترازتساو

 عمسلا : تلق ءاهلا مداخل عم مث نم 0000“ اعدل زورنلل هتددعأدق اذه

 لفقم بهذنم قودنصو باس نم تي ةئام اذاف ةيدطا اونأه رادلاىف حاص مث ةعاطلاو

 كما ما وأ تنأو رانيد فلأ نيثالث غابم قودنصلاو تختلا ىف : ىل لاقق « هينع

 لق ء ميقلا نم: تلاقو . يحركتأ اهلذي نيب انلئماماق انذاتساو اهيل رصف لاضبالاب

 اك ةيزاج اذاف كلمت رادلايف تحاصف ةرمض كدبع ةيده يعمو قارعلا ىعاش عيلخلا
 * رادلا ىراوج ىلع ابقرفو ايادطإ هذه ىذخ اط : تلاق . ةكرشلا نم ةتلفنملا ةيظلا

 املا ال : تلق , ةنس نيثالثيف ةيدحلا ىلوبق دعب يعم عمتجب نأ صونخلا عمطيأ تلاق
 وأ امص ا : تلق « ةنس ةرششع سمح ىنف : تلاق « ةبقر قتع لدعي ةردقملا دنع

 لاو : ال تلاق ءانعمتجا دقو ىرخأ ةطخ اط : تلق . نينس ثالث ىتف : تلاق ١ كب
. 

 1 ةرمذ باب يللا تردايو امل جرمسل نأ ترسو ل1! ىنحخ ترشأ الو لكاال



 رفغتساف خخيشاي تنأامأ : يل لاقف ٠ رتسلاف تباغو مالغلا هجويىف اب تبرضو اهقزمو

 هللاو اهماسإ ككر و" اهايا كنا رحم نوه هللا رفغتسا 2 هيف تدشمم امث هللا

 ا ءاوح لاكو فايوي نسح ىف اهناولو لف آل لاق . ًاريظن رشلاىف اه قرات

 ام: تلاقف ٠ يب تآدبف تلخدو تنذأتساف اهلعتدوو يح ليذ رجأ انأو نينم ملا ريمأأي

 يل ترمأ مث ردقلاو هللا نيآف كيلع ال تلاق : سأيلاو سؤبلا : تلق ٠ مييشلا ءارو

 يل نكي يف ناملس لال حدتم ناو اهدنع نم تحرخلاو باونأ ةرثعو راد ١

 ايسآر.قوف اذاف تلخدف.كتنذاتساف ءافاخلا بالغالا نوكمال اباسأو ايو ١0

 تببوو ىنتف رع يلا ترظن اماف مهفويسب فوقو مدخونابشو خوبش نم الجر نوتالث

 هل عوجرلا قولاسلو ققممس نواس ةرمض بامصأ افوقو مهارتنيذلا نا ًادينع هيثلاب

 نينمؤملا رمأ: تدجتسف ءاوح لاكو فسوو نسخ ىف هلا ولو هخيو فهيا ك0

 ةريضحم باط نق ميشاي الهم ةرمض باحتح ضعب لاّقف ةيراجا ىلا ابرظ و هر

 هن» انيلع دروام لوأ اذه تلاقف قاروأ اهيف ةطيرخ ينتلوانف اوفرصنا مث هدلوم باط

 ىذاغت الوا محرلا ن>رلا هللا مس بهذلا ءاعي هيف ب وتكم قي ضيبا زخ بوث اهفاذاف

 ٍتمكحو كيلع ىتع طوس تطسلو كردغ نم ًارطش تفص ول كتايج هللا مادأ كيلع |

 ةر ل ءافولا ةلقو ديعلا ءوسأ ةروظملاو كيش 3 ةيناطا ت تنك ذا كيف ا فاس | ٍْ

 يهواب || رنة شغل ترم ع 2 تنجز دقو ,كرابتغ وس نم ناكامدلع |

 0 هم 7-1 أعطق ماكنا ارف يلق ص

 م لا 6-0 31 1 الو داقُرلاب نيعلا ع 0

0 20 
-_- 

 اقيمت ضر ىف ىانيع تدحوالو تانذلمىل

 تدصتقا كثدحاال 0 تلاق « ىلتباو هنع تيلس فيك ينييدحم اافأ :اط تاق

 ( نساحم - 7)



 لاخلا ءاوتسانماذه ىلع كتردق عم ىديساي تلق مث ءاملا تبرمشف ابارشو اعاقفو اجاثو

 ءالاغال ةيعارم فش نأ ىراوطا ىدحا 0 .: رف ىراوجلاو دسعلاو مدخلا 1-8

 تاثمتف خيشاب طلغتال : تلاق . هيلا نيجر ختف كتملعا رم اذا تح

 هسفنب هيف ماق ارمأ مار اذإ هن لجأ نم ثيللا قنع ةلابع

 تدج وف ناملس نب دمحم ىلع تودغ تحسمصا اماف نينمْوملا 0 اهتع تقرضناأ 5

 ًالاحو انسحهنف نمقافو سلجلا ناز دق امالغ تيأرو كولملا ءانبأو كولملاب الفتح هساجي

 "لح ةقيقاب ىف ىف تاقف ةريغملا نإ ةرمض ليقف هنع تااسف هقوف ريمالا هعفر دق

 هراد باب ىلع تفقوو دبرملا تدصتف تق مث ىرأ امف اهلئاق هللاو وه ”لخام ةنيكسملاب

 هدم توند مث ءانثلاو ءاعدلا يف تغلابو هيلا تنثوف ليلج بكوم يفدرو دق وه اذاف
 دق خيش اد : لاق مث كحض انا ىف دمع لإ هيلو ايدي و ير دوب يتلا قديش واهو

 ىراوج اب رادلا ىف حاصق ٠ من : تاق قدنلا ىلا نكس ا ب كل ليف انعم انلدبتتما

 ةيشم ىثم نيب :كاّةدهان نيمكلا ةئيضو ةيراح تعلط نا الأ ناك اف اذيذل اد.لا نجرخا

 سفن الانافطتخم نيتزجو نيذغن تاذ اهزجي ريك ىلع اهرصخ ةقد نم حرت لحوتسم

 جب نخ تاوتكف دوفاكلا نم ةحيلط ايسازو لع انامتخا

 هاتضاوسحلالتقاام ما ا ا

 2000 نودو

 ب ئ ل ] اج 2 8 7 7 3 2 هَ ا >

 لاج رال دويص لّدلا ةميخر ىطخلا ىف ةسايم ةرايع
 نو ا م ل يدك دك

 3 0 تصر رذإ ىل 0 .ارتيضغ اذإ

 47 0 ةيملأملا 3 ايداع قيملاعلا» تسد ا 0

 تقرعو ترفصا ةعقرلا تأرق املف كتبحاص يبجاو ىئثرقا لاقو ةعقرلا اطوانف



 تا هعمل همم دس مم عمم 0 ا يت ع مل

 عججمت الأ ىللقمو .حابصلا م 1 ركفما ويلا 1 ةقلنللاو

 عّرصت 'ماهمس هينيع ظحل ف نداش لازع نعى رانطضاةع 1

 1 هيرب هني آر انوع ناسا
: 3 : . 

 6 هناك هيتنجو ُث 2 ةَّرمحم بيشادق هجو ضايبو

 2 هاو ه1 نيضعلاو ىمز اذإ م ةنمدقلاو

 مدأ 0 كعلا 0 لاثم 5 0 كا 0 7 11

 يف دهجا : تاق « اذام هب عنصت : تلاق ٠ نوكي ناو همِسْإ اع قديس طه ل

 : تلاق . يع امو : 00 ىف اكشي لضفلا فرغتاو هانا!

 عر نإ رد وه كاذ 5 ل 5 تتلق ةعقر 4 ملا ا لمحنو هدقل اذا انا 1

 نا م رهشا وهو 00 1 هرصقو عاجش يباب ىن 7 رفص يأ نب بل باهملا نبا ا

 اراموط امه : 6 عاش نع ترءشو ا ردو ةاود واروح رادلاىف تاس مثلا ا

 عقر ردص ىف ءاعدلا يكرت ىديس محرلا نمحرلا هللا من تيثكو رقلا تاح مث ةضف 0

 دح نع جرخي دوه غولب نا الولف ةدمح نوكي توعد نا قاعدو يريصتت نع وابا

 اهماعو كنم اهسايا عم ينغم ةعقرلا هذه بتك نم كتمداخ هتفلكت امل ناك امل ريصقتلا ع

 ام 5 < زيلهدلا ىلا عراشلا ىف كزايتجا تقو ةرظنب دخ يديس باو مادا

 تاولحخلا كلت نماضوع اهلعجافةعقر ةليضف لكب هللاابطسإ كدب طخ ططخاو فر

 ناف ةفندمكبو ةبحكل تسلا ىديس اترك اذ انا يتلا تايلاخلا ىلابللا ىف انني تناك ىت "1
 كلو ةمداخ كل ت2 تلتلا ضراوع نم ينتذشاو كب هبشالا ىلا يالوه تعج 7 0

 بجودق قديداب : اهل'تلقف يانإ هتلوان ننمؤملا ريما اي باتكلا نمت غرف اًماف ة كاش

 تلاق ؛ءام ةبرش تلآس دق تنكو كياع ىفوقو لوطل تمرح كتهزاو ىلع كقخ

 اف اما ريغو هام نم اناركانإلا نجد اجلا ا كنع انميف ام هللا رفغتسا

 وسع ارواب + ءام ةءولغع حادقالاو تاما تاساطلا نييدياب ةفيصو' ' نونالث نلكجكا نا الا ناك

 ا



 اا

 ا” 21 قة تنك كازأ رش ىوبلا نم كلب نك من تكف ةرتكلا

 دلو لاكلاو لامجلاو لالدلا ةفحم مالغاا اذها ىتبحم لبق خيش اي هللاو تنك : تلاق

 . امك, قرف يذلا ام هذه اي : تلقف . مالغلا اذه ىننتفو ةرصبلا كولم عيمح تنتف

 يرخ[ك ساو قابتبلا: خم نآش هثيدحو ىئيدحلو نائدحلا هيا صدلا ىئاون : تلاق

 ئرفلا عاونأب نلت هلو يل نيرف ترماق زورتلا مايأ ضعب ىف تدصتقا تنك ينا

 يبن توعذ تنكو راهبلا عاونأو روثنلاو قئاقثلاو نيحايرلا اندضنو بهذلا ىناوأو

 نم هيلع اهؤارش ناكو نارهش ةيراح ىراوجلا نم نبيف ةرصيلا تافرظتم نم ةدع

 0 ك1 1 كو تناك يب تعلو ةيراخلا تناكو مهرد فل هناعاع نامع ةئيدف

 0 انولخ مح 2 و 0 رع اهسفنت تمر يدنع تاصح اماف نهنم يناءاحو

 اهلمش اهقوف انا ةراتو يقوف يه ةراتق انوعد نم عمتج و انماعط كردي نا ىلا ةوبقلا

 ىذشن نيب تراصو اهلنوأرس يه تعزو 0 يك ىلع اهدي تيرض نأ ىلع علا

 طرق قّرلا دقو يبيح "لع لخد ذا كلذك ره ات هال رع ناحل ردك

 00 اذا لإ ىلا قودم ايعو ىع قدحو كلذا رايثا املا راقت الف يلاخاخب
 ل

0 

 لسا نين ثالث دنم خيشاب انأف اح د ل ةلمأنأ ىلع ضعو يللا 206

 0 يل ملك, الو فرحي يلإ بتكي الو نيعب يلإ ظني الف هفطعتساو هتديخس

 ”ةادل] كول لج نماوخ - تلات . جملا نم ع وه برعلا نفأ هدهان : طبل تلق

 000 15 اكلم ماع نم“ لاك: اعراحت دالوأ نم-وأ اجا دالوأ نم
 01 1111 لك وع لوقا قال كنا + كاتو ارزنك يلإترظنف . با مأ وه عبشا

 ' ]1 ذل راع ضاع ف ةردش ولعت بارغلا كن ءاعقر هَرطَو درجأ درمأ ردنلا

 ىلع رقتيو ينغي روبنطلاو دوعلاب براض ممرطشلاو دّرااب بعال عرلاب نعاض فرسلاب

 ء هيلع ىنار ال ًادقح لب هنم يل ًاصقن ال ىنع هفارحتا الإ وش هبيعي أل نزو لدعأ

 لوم تاشنأق 2 تووتكو هع - تلق

201 0 0 2 

 عمدت افجاس ينيع لودجو هلاو ”ماهتسمف رابملا 3



0 
 نع ادعت م - 2

 00 ناواعداي ا ىريدح ةملاو ى ضو 10 6 5 رع د 0 رباد

 3 يف اينتع داك لك راهم 5 ايلا تارا ان د ا دل 1 :

 دو ألا ءرفالا ل1

 البك اذ ناو[ تلمك ١ ايلا علا
 الغم ابنسح نم ناك اهنساحم نم 1 لك

 البام يدع ملا :ابءار تالا

 عراشلاو زيلهدلاو رادلا اذاف اهلع رسل اهنم توند مث نيتمؤملا ريَمأ اب هللاو ايه

 تاقف قرحم نيزح بلقو رسكن» ناساب مالسلا تدرف اهلع تماسف كسملاب تقبع دق

 ذأ يرجون ءام نحب نرش ىل ىرحاق, نيطغ نباس نرغ حيل 0-0 ١

 قدسلاب : اطر تلق رج الا ناعساو ءاملا لقش نعل ل يناف.خشاي ينع كيلا :

 ةنحتمم يناف كالذ عمو قلي رمال نم 1 0 نم ةقشاع يف ال : تلاق 0 3 ل

 لد 1 000 نم ضرالا طسك ىلع له قبسات :اظ تلق اق 0

 : اطل تلق ء لالدلاو لاما نم هنق هللا كر يذلا لضفلا كلذ لع ىردلا ٠١

 ل تلك“ 00 نارا ككل هعيرط وه : تلاق . زياهدلا ىف كفوقو اه كديساي |

 افلا 6 اك دختليم 0 ء تاقوألا نم تقو يف ةولخ ىف امعمتجا له ينديساب

 كوع تامل درو لع ةلطك ادخ لعاعومد تل ا

 لظو ةشدبع يف د تاّذالا 0 مكن ةضورظسوةلا كس ا

2 2000 
 دف ىلإ ني ادرفىأر نم أنف مطاق كاذ نم نصغلاا ذه دّرف و

 مهطئاح ىلع سمشلا ىرأ : تلاق « يتفلا اذه كقشع نم غلب ام هذهاي : اط تلق
 0 يدسج نع حورلا تا تبماف ةدغل ازا اعرو مه ريغ ا ىلع اي نس

 لك 22د دتاوا# 2

 ةقرو د ءافص نم كب ىراام ىوقلا فعضو عا لالخحاو ىوولاب باقلا لِغشو

ٌْ 



 هدسحنمةلصخ الإدساحللسيلف
 اهعيدي نأ هنلأسف ةيراجلا ىلوم تيفاوو هدنع نم تفرصنا مث ةصقلا يل حرش م

 اهتيرتشا تح هبلزأ يف لبس نم اهعبب ىلا سيلو مط نب فا دبع يمالل يرش اقف
 !تسكو. هللا تبجوو معرد هلأ نص

 هدسج يلى دمى هدمك لعيول وطم كبحا ذه

 هدبك لع 0 ا ا لاضشمل

 / ىلإ فايف كبعأف ةهعسر رايد جارخ يال وف هدنع اهعقوم نسحو اهلمقف

 ىلاو ىعمصالا كلملا دبع ىلا هجوف ةليل تاذ ديشرلا قرا : يناتسجسلا لاق مهرد

 ىتاللع : امط لاقو هقرا ةدشو همون ةعفادم امهيلا اكشو اهرضحاف عياخلا نيسحلا

 نينسلا ضعب ىف تجرخ نينمْؤاا 0 0 : لاق ء نيح اب تنأ ًارباو كتي داحان

 نا اهلمتذ ىنديصقب ناملس نب د# تدصقف ناماس ل ال احدتميو ةرصبلا ىلا اردحنم

 توندف شطعءو رح ينباصاف ىتيرط ةبلاهلا تاعجو ديرملا ىلا موي تاذ تجرذن ماقملا

 او فل يسقااج اك نوكيا نيحأ ةءراجم انا اذاق قمقسإل ريك راداباي و

 الع 0 ارا رص مع نيرو نيمجللل ن7 : نيدعلا

 ا 0 0 اهصسق ةر مح اعذب ا نضاس ةدش تلع دق يبدع ءادرو يراناج دال

 ةدعجةمح اهل سيط'رقلا لثم نكعو يطابقلا يطك نطبو نيتنامرك نييدب صيمقلا

 اهبئارت نيب رهزي رهوجلاو بهذ نم ًازرخ ةدلقتم نينمؤملا ريمأ اي يهو ةوشحم كسملاب

 ناليسأ نادخو ناوالك نانمعو نانورةم نابجاحو جبسلاك ةرط اهدبج نك ىلعو

 ةيلاغلاو كسملا داوس اهئاَبرج بلغ دقو ردلاك ناتساو واؤللاكر غن هتحم ىقأ فتاو

 هك

 كرار

 ١ 2ةيشا نسم ]طش

 اهوا . اضمن ةيةنر# فقر



 ةوسنلا انيلالسرا دمت ابا اي:الاقف هيخا نباو ناملس هيلاىضش ريشب نب دمتدب نينعي مشام

 صن االوستا الولمذأال هنلاو ال تاقف تملا ىلإ كح رخأ نأ نول كو 111

 قلافع هولا ىلا السراف اقودؤ ةياصارك او اح تشارك! نونك و د مثَأو

 حبصلا تح ةليا نهعمواخا تح يل نايل مءجرخا نّل ىتدهاعو الوسر يلإ ناسراف

 ىتذخا تح قدصلاب ممدحا تلز امف يم اوجرفن ديصلا مهل ترك ذو مهلا ترصف

 ريغنم اوفرصنا مث اهلايلو مايا ةثالث مهعم تّقاف هتينفا تح قدصلا عراضي ام بذكلا

 رديف تلقف كش اندطمل نا

 و الواو موقن ااخ َْق 0 بسحو وذم وقيعمتقلطلا نإ

 2 ا يا يي 2

 54 1 01 م 3 0 22
 0 الواوناك مو م رابخا 1 ا و م نمو الاىفلظا

 اوقلطنا ةعاسينإوانةلطنا نيح اولخدذق ا
0 

 اوقبسملو والا 00 مك تدهاح ا

 هلا 3 اًديدج دوعل نلف 0 ديدحا لك نإف

 بعتلاو ةدايقلا 0 ةبيللاو دهجلاب اناو ةلزاغملاو ثيدحلاب نادصأ رفظف لاق

 نبدمم جرخ لاقبهو نب نسا همع نع ناماس نب بهو انثدحو .. ةنداحملا بذكو

 هللادبع ليكو ىتوراطلا جرفلا يبا نب دم نب ديز.و قئاولا دنع نم تايزلا كلملا دمع

 امر ظالم ناكو هكومت ارو هن ترص املف اط ةرلظتم ىف ءاتسح ةيراح ]00

 تلخد- ةلزنم ىلا راص ملف اه حنان اهودص للااهد _تامواو تاسلا 30

 لاق نسحلا انااي 1 كارا يلام تلقف ثش يف تكي ال ناك تديَعلم قالك هنأ رف هيلا

 لوش ًاعنأ 6 ري هيف انا اًمش تءآر



 ا ملال ارم تععاح اع ةمنه الا عقلا ل < 22- تعمس ىح ليالا يف

 507 اا 6 ناسنأ عم تلظ دق يه اذفؤ اهّرنس نع 0 ا اينلدخ انعم

 ردنملا نب نامعنلا كلمو ليق ٠ تأ اع 0 ىس ىف اع ىولأ ال ًاردابم تضونف ىلاين

 تجرخ دق ةيراح ردفق 7 كيرالا وهو قع رع ةلكقت مر 5 لق نش نيعلر ى

 يد_عاي هل لاقف هريزوو هعدن ناكو ديز نب يدعب اعدف اطامل ا هيكل نم

 00 1 قنا و] تظالا نأ نمت الو تول ها ا رفطا ل نقل ةيراجت تار دق

 ورم نب كح ةاىما يع ليقف اهنع تلاس : لاق « يه نمو : لاق ء اهننيو ىنبب عمجم

 اد هيك اهب < لاف ال لاه اان جا تءلغأ لرق : لاق : ةريخا فارشأ نم لجر

 01 كد لاف هب 1. اقل ندا ايلف ربو ةمارك كحل ددؤ تحبصا

 : اولاقف كلذ سانلا ركتأف هلو هل نذالاب ًاضيأ أدب حبصأ املق كلذ سانلا مظعتساف

 قلطف وسلام كدنع كلملا اه يدع هل ل اق مث اماي اذ هبا عد ة سعأل الإ ده ام 0-5 9 | ا: ا 2 رم مص 1

 حمل ى 0 مكحاي : لاق هيلع لخد اماف لعفف اهجوزيلف هل لق مث نهادحا

 رعوع انأ اي: لاق ىدع ىلإ مكح 1 جر ٠ اهتقلط دقف ةنالف جوزتف دلاول الو دلول اذهب

 5 كارما قلط : "ىدع هل لاق . هيفاك أ اع ىردأ امو ىب عن عنص ام دحاي كاملا عنص ام

 6 هنارما ىف هب ركم دق هنا مكح لعو هدنع ئدع اه . ىطو ل 0 رمأ كل قاط

 .مكح نمنامعنلادخأ يذلا ايلداعت ىثأ نم 0 أم

 مدق: لاق يح راها ريشب نب دمحم نغراكب .نب ريب زلا نع,رسامعلا نب للضفلا ثدحو

 نبناملسناكو ةيورمضم طبطاسفلاو ةوسن امهعمو نادايصي ةئيدملا لها نم نالجر انلع

 هيخا نباو ناملس يلا ةودنلا لسرأف ءاحورلا ةيحانب نيميقم هل خا نباو يما-الا هللادبع

 عم كلب ال فنيكق ةحاح هف انا نكي نا لوسرلا درف ثريدحلا َّق ةحاح 9 5

 دلل كرف حاس يل نالخلب دقو ديما انجاوزا حرخ اغا َناْقق نكجاوزا

 متدلحتو مفلختو هلا :اوغزس ال كد نم ايش مط حرط واف هريغ هقرعي الام ديصلا

 مو لاا 7

7 7 



5-0 
 هسا هما د تايصص بصخ٠سس بمس م مس اع م ماعم هع هام م مم هرم هام م اب م نان ع م امص صم ص اصسسم سن سم نان اع يعي ع ميه معصم هع عع رع ههه هس < هزه همهم ه مهرها هل

 ريثكر يغامالك انيقالاتف هحلماو هلزغاو اهجو هللا قاخ نسحا يه اذاف اهياع تفقوفلاق

 لجرلا ةدرج نسحا اههيا : تااقف ء ىلش : ا ًاثش كلاسا : كلاقف

 : تلق « هتماع كلذ ملعت نأ تدمحا ناف ةأرملا لب : تلاق . لجرلا : تاق « ةارملا ما

 مث ةك ألا غلبا تح ىشما مث ىنع ايهراو يتآنث نم كل دترجما :يتلاق .هءلعا فكو

 نأ هللا نبع كل :. تلقق , تلف اك نلعفت ةقاكييو هللا دبع ىطعف كنأ 0
 انسحو ةفاظتو اضاس طق هيلا ترظن ام ندحأ نع اهبايث تقلأف لاق ٠ هناعف آل ت تاعف

 تاما يحال لاذ ىنايث تعلن نيع ةمعنو ءافولا تلق . ءافولا : تلاق يلإ تبتنا املف

 دقي اذأف ىل#< ةرخرخ تعمس ىدملا ىف فّصتنا اماف ةياغلا دعب تيضم يح مهأيهأو

 ىلع جرعت | دق ءامداكب ةكضأ تم را دج يبان ةسبال هرهظ ىلع تلاح

 واو ل 1 ا رو هع 3 اهرامْحم ترو انا د

 نعظلا قا نأ تدشخ ذا لمحلا نع فك أ تلعجنو اهارآام حج يننا .

 املف مدقنا الو ملكتأ ال تماص انو ىلبفأ كحيو نوداني اولعجو ديعب نم 10

 لمجلا ماظخ تطشنو نأ قح' ودعت تابقاف ةدلوم مه ةيراجب اوئعب يسصحأ موملع لاط

 تلاقم ةعاس يهجو ىف ةيراخلا ترظنف اننعو اهجو سانلا نسحا عقربتم اناو ىدي نه

 دقل ةيشاب : ةبراخا ما تلاقف ىلا نأ قع لمحلا تداقو ىرطلا ةديدح تدسما دقل

 نهادحا تلاقو ءاسنلا رئاسو ترظنو تلمأت م ةيشعلا كتوعد ام سانلا نم تيحتسا

 . تحياقأ ال تنأ نم :"تلاقو رتسلا ىتلخداو زووسلا ىتازاو نطفو لخرل

 هللا كتادسشن : تلاقف . اهنصق الع تصصقو تحمتا الو تحلفأ ال كنثبا لب : تلق

 امو ةلبالا لمحلا ةحباص 'قنباب ىبم نأ لعااتك اناذ ليللا نم ابره كس ىلا ||
 مالغكناف هيلع كلف نأ نم دب الو ةثول هيف نانا وهو اهجوز ريغ لجر ىلا 8

 تخأو تاءقاوءاضرب دي يدنع كلف امكرتعا نا كنم ىوقأ هارأ الو كركي الف درعأ

 ةمتعلا ديعبب لجرلا وحن ىب نفلد ث ىننييطو سورعلا بوث ىننسلاف اهلاخو اهتنبال

 ةرفاكلا كينأتسو كنع فرصنم هناف عانتمالاب ةعاس دلت ءادفاا كل انا : اهمأ تلاقو
 لاطو ىنع”فكو ىعاىَح انكرتعاف تلاق اك ةئول هب نا الإ دسألا لثم ىلع ينتلخدأف

 ( نساحم - م5)



 باهذ هلك كلذ ىف ناك ولو هيلا هّتنم يتاف كل ادبام يلأساف يدنع الا ريا لهو ىلب

 ىح وز ناف يرتس ىف لخداف قا ىلا تهذا تلاق َّ ىنايث تدخن اهبأمت قتسلاف قبه

 لمفاتنككلذكف كدي نم هطعت الف هيف باحيل حدقلا كنم باطيف ةمتعلا عم كيتأي

 كدكت كياعلبطن ىتح هنم هذخأت الف كاه لوقف ًانبل ان الم حدقلاب كيتأي م 30

 تلعفف تيهذف حبصإ ىح هارت تسلو هئادرب دبتسي من هعضي ىتح هرذ وأ هذخ من

 تفلت+افدذخ آل تيوها م هيلع ىدكت تلطاف نبللا هيف حدقلاب ءاج ىتح هب ىنترمأ ام
 ىلاهدب برضو طرفم حامطل اذه نا لاقف نيالا هنم قفداف حدقلا انك هدو يدبر

 00 ا هلا تا دج طوب قتوا ادعم ىكرصف طوني معتماف هاا تاج

 0 11 31 تم يور ىللز يح كلك اواقام ةللاوتالو ةنم يوعوياق

 ا ءادمج أل تفاح نأ تيل اهنهنلا تدك 16 تدعك مبعم وهو ىنع اوجرخ اماف

 ىضرعتتالوهللا ىتتا ةينبايتلاقف اهنود يبوثب 'تيطغتو توكسلاب اهتيقلأف اهتنبا ىنبسحمت هو

 كتخاكيلا 1 تلامف يدنع نم تجرخ 9 كب 5 كلذف كجوز نم هوركملل

 اناو يرض نم لع وعدنو عيت ةيرالا تءاج.نا ثبلأ رف كدنع ةليللا تيبنو كسنؤت

 "2191 ايف لع يدب تددش اهم تتكمتسا اماق ا ىلا تعجطضا م اهلك أ ال

 01 5 2 ا انايلع كنه لوا تناو اهبسب ير مال ا كتخأ كلت

 ةبصقلا لثمتزتهافاهيف نع ىدي تعفر مت ةلماش ةحيضف ننوكتل تملكت 7 هللاوف اطو

 00 11 دكر قفز حلا تفاوو ةنالا ةوهشلا اهتم تلثو يم تاتو: عورلا نم

 رونلا قرب يتح هب تيلب امتو ىنم كحضتو ثدحتن لزت مف طق اهنم تقذ امم ذلأ ًاكش

 08 انو لاك كتح] تلق كدنع اذه نم لاقو تعاترا اننار املق ادت تءاَجَو

 تفثكو ىناصأ اب هتربخأف ىحاص تيتأو ىنايث تذخأو هب ةملاع اهناف كربخم نه تلق

 كركش بجوو يدنع كتنم تمظع دقل لاقف ملع هب هللا ام هيف اذاف يرهظ نع هل

 جرخ هنا ماع ينب نم لجر نعو .. كأفاكم هللا نمرح الف كسفنب ترطاخو

 نوامحتي موق ىلع مجبف لزغ بحاض ةئيهو لامح اذ ناكو ههجو لقب ام مالُغ وهو

 | ان فاسأل ايل لخ قلك تفلخم دف هلل ها ضان |داو أو رز مهلاقنأ اودش دقو



 بسيستينيلل بال ارعشاف ىهاولا تعقو حيحصلا تكرت نا هللا. ينريخ كءاقس يعقا لاقو

 هانم مث غوبدم دق نم ءاشر لواننو هعاتم لحو ةمسحلا ردك ىلا ادمف هلخو نيد

 نوكتتف ىهجو هل ودبي نا تيشخ تح الجر الو اهحوالوا الار ىتتي ال له نيئنثاب

 ةارملا تءاح ع بيت املق“ يرتاح ىرهظ لمعف ضوالا هوجو ت13 0

 اذ تدحو لاق + تفرصناو ياي تذخأو تردتعاودسلا نه ناسا

 هيلع هللا تاولص نلاط ىنأ نإ يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب اص نب دمحم ثيدحلا

 ناو هقلطأف  :لكوتملا ىلا ةيدابلا نم لح ناكو. نايامو نيمنوا ةنس ساد ٠

 ناك لاقةةلثم ناشقلا ف ثيازام لق اح هولا نسخ ناكودهتم تعش ا ا

 ًافك مهاخساو ًاهجو مهتسحاو لال ينب دبس ناكو هللا دبع نيرتشألا هل لاق ىف انه

 عقو امهربخ رهظو اهرمأ رهتشا اماف لاما ةعراب ءاديج اط لاقي ةيراب ًابجعم ناكو

 ءاليلا رتش الا ىلع لاط اماف نيقيرذ اوقرتفاف ىلتقلا امهسب لتق ين> امهشب, لها نيب رثلا

 ءادنج ةرايز لع ىدعاسفلات تنبح أ ام ىدنع تلقربخ كف لها لاتؤامز نال

 ءاسملا تح ةادغلاو ةلبلو اموب انيسو انكر ف لاق ترش اذا 0 ةماركلاو يحلاب .تلق

 دشن او بهذا ريم اي, لاقو كانه اندعقو بعشيف اناحاور انّاف مط برس يندأ ىلا انرظنف

 اهتيراح ىتلت ناىللا ناسلالو ةفشب ىرك ذب ضرعت الو ةلاض بلاط كنا كاقلي نمل رك ذاؤ

 تجر لاق . ىناكم اهماعتو ربخلا نع اهلاستو مالسلا ىنم امرقتف_نآضلا ةيعار ةنالف

 ريخلا نع اهلأسو هناكمب اهتماعأو ةلاسرلا اهنغلبأف ةيراجلا تيقل تح هب ىنصأ ام ىدءتأ ال

 باقعأ دنع ىتاوللا تارجشلا دنع كدعوف كلذ ىلعو اهب ظفتحم اهلع ددشم يه تاقف

 تقولا ىف دعوملا اننا ىتح اناحاور اندق مث هتريخأف تفرصناف ءاشعلا ةالص عم توببلا

 اغاصتقرتشألا اهيلابثوف انمتندف يثمت ءاديج اذا قتحاليلق الا ثيلذ ف هيف انثدعو يذلا

 الوةبير نم اننيب ام هللاوف تعجر الا كيلع انمسقا الاقف امهنع ًايل وم تينوو الع لَسو

 ءاديجاي ةليح كيف ام تش الا لاقف امبعم تسلجو امهلا تفرصناف كنود هب ولخم حببق

 ءالبلا نمويعت يذلا ىلا عجرأ نا الا ليبس كلذ ىلا ام هللاو ال تلاق ةليللا كنم دوزننف

 تاقريخ كبحاصب لهف تااق ضراالا ىلع ءامسلا تءقو واو كالذ نم دب ال لاقف رشلاو



 3 قدي طبق ءادقلاب توعدف هتباد.اؤذخاك ناماعلاب تحبصق هزاف نوذرب لع ةئيطاو

 ةايمح ةئمهو ريثك لقب هناملغ ءاج ذا كلذك انكو لبق الا م هتمرك أ امو مثتحم

 حيرطلاةف اهافرط كرديال انم ةلفاق ىف انلحمراف ىف ةثلأ ليعامسا نب حرط وه اذاف انبسانتق

 تاناحلاب انولخ اذاق فوخ انياع الو ةشحو مهيلا انب تسسلو 0 1-0 اها

 اساح ىلاو انادغتو ما دّعلا نم انلزيف كيلا كلذ تلق انتادب آل ق1 ناك قرطلاو

 هيبنجنيب اذا هباس عزت اماف هيلا انررق هيف عقنتست نأ كل له لاقف رجشلاب لياظ رب
 كرعذ انيأر دق لاقو مستو نطفف يللا رظنف رش هند ىسفن يف عقوف ريثك ب رض راث |
 تمدق معن لاق ثيدا هل تلق ائرس املف ةيشعلاب انرس اذا يرحم كلذ ثيدحو ىرئاع

 ىدب 01 هتينأ املف رمع نب فسو ىلا 67-2 راسلاو ءانغلاب ديزي نب ديلولا دنع نم

 'نع دحا هيف ىنحصي سد لو قنررطلا يب دتما املف فئاطلا يللا ًاردابم تجر ًاريخ
 اذاف دشناف ةيوار وه اذاف رعشلا يورو ثيدحلا نسحا ثدخ هل دوعق ىلع ينارعا يل

 ندا ١ كاك ةمقالامو - تلق + ىردإ آل : لاق“ تلقا قنا نم : تلقق نعام وه

 ردح انايعرتسا امناو يبحأ اط ىتافجو اهلها يترذح دقو ىشع "ىلع تدسفا دق دارا

 001 |حالزل» لاق, ىا نق : تلق , ددصع عم دعساو ردحتم عم قيرطلا ىلا

 « ءارأ : تلقف ؛ قيرطلا كلذ ىرب : لاقف قيرطلا راسي نع 8 رط ينازأ انلزت املق

 قتكردأف « ءاردجلا ةميخلا يف اهناق : لاق ء معن : تلق « كانه يتلا محلا ىرتف : لاق
 ةأسما اذاف محلا ىلا تيهنتا تح تنضف كتلاسرب اهيت ينا هللاو : تلقف ثدحلا ةيحمرا

 ا 11 دكت تدك ةرقز ترفرف از هجرك دف ةنوع ءاروغ انه 6 ةلخ ةقيرط

 تنأى اب * كلاق ٠ قيرطلا اذه ءارو لحر ىف هتكرت معن : تل ا

 ءهبلا ريقف معن : تلق ء ىمأ ىف كل لف ريا ىلع لدي ًانسح ًاهجو كل ىرأ 3

 اذا كئاف سمشلا نابريغم دنع كلذو ةحأا ح ىنعدو يناكم مف يناس فلا نلأق

 خاتم هعدوأف اش كعسوبف ةنبلا بأ ةنع ايو ةرخافان كل لاقف َيحوَركاَنآ ل يللا رظا

 انهو كاباو ءاقسلا 0-50 عَصق هللا ةودعاب كءاقد يعقإ همالكر خا يف 1

 تفضو ام ىلع جوزلا ءاخ تلآسام يلا اهتبجأف معن : تلق ؛ هاو هناف رخآلا ءاقسلا



 هغابقءاسنلاب ةولخلل بح ةدشو لزغ يدهملا يف ناك : لاق نيساب نب هللا دنع نعو

 اهلا تءاحو اهمترازف ء اهريزتسا : نارزيخلل لاقف لامح هناك هللا دنع ينال ةنبا نع

 هل تزربف ىدهملا اهافاو ماا تلخد املف هن : تلاق « ماما يف كل له : اط تلاقف

 اهجوزيفءكتما انا : تلاقف. كسفن ىيجوزف كلو انا : يدها اط لاقف هنع رتتست مو

 ةدمدعل ناك اماف . هنع ىكسما اولاتف ناك اب اعوخإ تربخا تفرصنا املف ء اهتم لانو

 :تلاق « مانعا ىف كل له : تلاق اهيلا تراص اماف ار ازتسافنار زيا يريزتسا اط اولاق

 ترتتساف اهاع اودمع دق هللا ديبع ىلأ ينيب الا نارزلا ترعشام ًاعم اتلخد اماف « 5

 1 تاك نلت اال اك درا اه ملعف كلفن نأ اندرأ ول اولاقف -

 تريخأ نارزملا تعجر اماف اوفرصناف . مكلتقب مدخلا ترمأل كلذ مثمر ول هللاو

 هغلبو ٠ ةقدنزلا ىلع هللا دينع ىبا نب دمحم ”ىدهملا لتق ىف بسلا ناكف كلذب يدبملا

 تلاقف امرازتس اف اهيريزعسا : نارزيخال لاقف ةئيهو لامح نوعىلا تنب ةنوع نع اضيا

 اهافاودق ىدهملاب الا ترعشام اتاخد اماف « معن تلاق « ماما ىف كل له : نار زيخلا اط

 . : لاقف ء كهجو ٍبينركلاب نيرضأل ىنم توند ل هللاو : تلاقو نارزملاب ترتتساق

 اعانأ تريخلاف ٠ اهنع فّرضناف + كلذ ىلا ٌليمِسال : تلاق . كجوزنا نأ تدر(

 كلعف'ف تقحأ 2 ناك

 ةداصلا 1

 هجولا ندج لجرب نحمي اذاف انءادغ اويهو انتاماغ طب تلزت املف ذادغب ديرا



 لحر أع قشعت زيورب 0 ليش 03 ءاملا بطلا هيلو ةنيزلا نيزأ هنأف

 نع كيماك كلذ اهحوز غلبق 1 2 ا ناحرانلا هل لاه هب زأ مص نم ناك

 ةيذع ءام نيع كل نأ ينخأب عك دل لاف مولا تاداعرتك لاا لخدو اهمنتجاو ةحأ نأ

 نيعلا كلت با دا نا ىنخاب كلملا اهم 1 هل لاقف نطفف ٠ امرقت الاف اهسدنتجا دقكناو

 يرسك لخد مثهل ةميق ال جات هلذختي نا صاوهتلاقعي يرسكب جاف هنمافوخ اهتنتجاف

 ةأسما ىلا هب ثعبف يصخحيالام رهوجلا نم عمتجاف نهيلح فصن نهمساقف هئاسن راد

 هعابف مسقملا ىلع ناكو عرقألا نب بئاسلا ىلا رهوجلا كلذ عقوو ةيسداقلا ناجرابلا

 عر كعك كعل لاقو .ءهنع هللا ىذكر باطخلا عر ناك قيال 0

 ةيراخلا عيب أ نأ تفاح تح ًاذأ أهنم تيقلف ىلةيراج عم اناو اموب يلع تفرش ينأ سما

 هتدجوف د1 دل دع تم ترا 2 حتاوح ءارش ديرأ 0

 معل لاق اهعس ديرأ قاف كباكذ 2 0 قراج ةسمالام قف 9 0 أذهاب هل تلق الاخ

 لالا اذا تج رخ املف ةيراخلا نم تدصاق تلخدف تئش ثدح لخدا كادف تالعج

 تق كندا هللا مس لاق معن لها تع رق لاعف طخ دق صيق ىف وهو ةيحان نم دق

 ًائيش كرضي ال لاق قمر ح ةلعافلا نباي تلق اهنمىرطو يضقا لاق درئام كليوتلق كادف

 لخدولاق .: دهح لك دع را تما َىَح هن راضف عبسلا 5 5 عرساىلاف

 2 اهالوم 20 اهالومدنع اه ءانغ عمسف هنبق ىلع ةندملا لها ند ةرهز يب نم لحر

 كيكسي ام لاقف ىبت تدعقف ةروعذم تماقف يرهزلا نطب يلع هتيراج اذاف عجر مث ةجاح

 ' بولغم عير تلق كافق ىلع كتأر ول ةينازاي لاق ًارذع هلجأل لبقنال كنأل تلاق

 ا ىو: ايوامم انراق كحار اعنا تاوكم ءاعو تلقا كنيجو لع كتأو ولو

 ةماع أع ةميشه تاكو 56 ف ةميشه ناو اقش نققش ءاسنلا نإ يدهمال لاق هنا

 اب ىبو اهجوزت مث امنع تضقنا تح ىدبملا ماكاو لغفق ابنع لؤي نأ ىديملا هلأسف

 ىدشنأ هاطوبالاقو اهحوزاهبعجار ع تفس اماف سدقملا تيب 008 ردو 5 2



 زورتضان نذاتتسا لاق بالا يقوااماق ةيلع لزم اللي ىتماةماخ روركا
 لاقف هيدقتو هلمقتست تجر اهتس لعن ردام تعجر ةفيلخلا تار اماف ةيراح تجر : » 3 . 11 0 2

 م
 تمدقف ساجو لخدف من تلاق برشن امو لاق يديساي من تلاق لك انام كدنع له ةيلعان

 بايثلا عاونا :رمسبلاف نينغي ةيراح نوثالث اهدنع ناكو امراوج تعدو نيحايرلا
 ذكلأ يح هتخا ىتس م نيدغي يراوخلا رماق باريشلا ديشراا لواتتو ناوبألا ف نينسر

 ديشرلا برس ءاسنلا لجأ نم تاكو اباغجا ترتفو اهاتتحو ترحخاو ا 00

 ىنغ يئايحب ةيلع اي لاقو دوعلا ذخأ يف ىراولا ضعب رجتح يلا
22 2 

 ولف روجلا ىلع بحل 0

 ل20 اهعفدف يو وه ىتبو را اول جرد ديشرلا حاصف 35 ةيهاد اها تماعف

 ةداسولا يحدف تدرب مث آذيدش انا راغضأ تب رطضاف اهلع سلجو اههجو ىلع يلع داس

 ًاهجوتم بكرو ىتنعو لخداف ًادغ ناك اذا مداخلل لاقو جرخف اه تق دقو اهنع

 لاقف 03 رؤرعسم هأ نع دعنا ناك اماف هرصق ىلا

 7 3 مك
 . . يآ .٠ مث -

 يفي هيف نم ناوا . انيلع زيزع ربق

 ةرجح نمسرف عنتماف جاتن ىف انك ريشق ىنب نم خيش لاق متاوبلا نع يكحام هنمو

 هركذ يلادمعف همأ تناكو ةرجحلا ىأرف ةباصعلا انحتف غرف املف اهيلع ايف هنيع اًددشف

 ةريغلا رثكتال هنبال ىمشاهطلا دواد نب ناملس لاق ةريغلا ةفخ'ىف هنءو .. هعطقف هنانسأب

 داؤق كقعتنف كشلا ركن الو ةثير# تنك نأو كللجا نم رثلاب دا 000
 : هتنبال رفعج نب هللا دبع لاقو . ءرش لك تبلغ اهناف هللا ةيدخي كيلعو ملا لجرلا
 ,لحكلاب كبلعو ءاضغبلا ثروي هناف ىتعلا ةرثكو كاياوقالطلا حاتفم اهناف ةريغلاو أيا



 راغف زيزعلا ةمأ لثم ضرألا نيبو يني تعضو ام : لود عيبرلا عمس هنا ىمومل لاق

 اللا أ لق عبرأا لاقق تارش هيف اس اك هلواثأل هس ىتدغتق تيرا اعذف- نوم

 تيم ىلا لاقو هدلو عم تفرصناو اهتيرسشف ىتنع برض ىدي نم امتددر نا يناو اهف

 اهامحدجأ اناف ةبرسش ىتاقس ىسوم نا لاق كادف تاعج كلذ لوقت ملو هنبا لضفلا لاف

 ًاركمتم جرن ءانغلا يلا دهشرلا برطو لبق .٠ هموي يف تامو هلأ: يصوا مث ىندب يف

 عرفإ رو رسمايلاقف يبس وما مهاربأ نب قاحسا باب ىلا ىمثا يتح رورسم همداخ هعمو

 نينم وبلا ريمأ ىأر نا لاقمن ارا جر لع كسا ديقرلا ىاذ انف قاكما منع تآيلا

 0 نا فاح » لاقف ةوعدلا رآ يارقن لخدف دنكرلا لوف هديع ليم لخدت نا
 تنك "راج ىوس نينمؤملا ريمأ اي يدنع ناك اه لاق كذنع ناك نم برنشلا عضوم

 اهادحا م اتج رفن نيتيراجلا اعدف مر اق كَ من لاق نانرضاح امهف لاق اي ا

 تنغف ىنغت نأ دوعلا ةمحاص ديشرلا صماف اةساج يح دوع

 جمسل هيف قوشمملا فصنأ ولف روجلا ىلع حلا ب

 ' ججحلا ف يلأت 'رثكي قشاع 2 ىوبلا ف صو يفئَسحتي سبل
 ج زمدق ٍريثك 2 وه ًاصلاخ افرض ىلا ليلقف

 د ب هت#آ

 ار دق نينيولا زماان هى عال لاق ايف ءانغلاو رعشلا نل قاني ا اي دمشرلا ناقق

 رجح ىف هعذ وفهذده روح نه دوعلا داو ةنسار عفر مث ضرالا 8 2 ةعاس 07

 ترف ىنَغ اظ لاق 6 يرخالا

 1 9 0 07 0 2 00 بانل هوا

 اروحبم مكني 0 أو امتلخ لصاوت لوط دعب كلابح سمع لإ

100 7 - 1 1 

 "دج كما ذب تنكو ىذتع يملا و معو عر تنك

 ةيراخلا ىلع ةلأسملا درف ىديساي ىل عال لاق هيف ءانغلاو رعشلا نم قاحسااي ل ةف



 دين يحة ب ماض سل ب جب كيص

 00 د دز آد آزدزةزةزة ة ة ة> 151

 دا م لسع ٠ دهن 2 سس فال دوت فس 057 5

 اهعجاضم ىرديإم ردتلا ةليليف
 3 حلا قو طل عدد سضرحالوتاوباتو ملاوثم :

 ”رطفنت .يثملا ف ةقر م ذاكت متقولعي وح تشم عيطتسقول

 ىلإ هجوف يكن ةدعاق ةفصلا هذه ىلع ةيراح دجوف مدخلا برضم نامل لخد مث

 قال ةرشع لوسرلل تاعحو هردح ناس ل الوسر ةبراخا تهحوو ءرتطد ا

 ”دكتم: بارشلاب يناس نإ. ودتعا حابصلا يلإ ىف
0 0 
 ركن موق ىففورعملالسر اف

 دنع تنك لاق نيطش نب ع نعو « يصخلا يمسلإ كلذ دعب ناكو يدخل هب رمق

 لاقف اعيرس ضونف *يشب هراسف مداخ هانأ ذا هباختأ نم ةعامح عم ةليل.تاذ يداطلا ىسوم

 اقيط لمحي مداخ هعمو حارتسا تح ةعاس سفنشي وهو ءاح مث ًاطبأف ىضف اوحربت ال

 عض مداخلل لاقو سلج مث كلذ نم انبحعو دعري لبقأف هدب نيب ماقق ليدن يطغم

 هللاورأ مل نيتيراج اسأر قبطلا ىلع اذاف هعفرف ليدنملا عفرا لاقو قبطلا عضوف كعمام

 رعشلا ىلع موظنم هولا امهسأر ىلع اذاف اهروعش نمآالو طقامبوحو نا. |

 امهنا ىنغلب : لاق ءال : انلق امهأشام نوردنأ لاقف كلذ انمظعاف حوفت ةببط ةحنار اذاو

 تفل اتعمتجادق امهنا ينربخأو ينءاخل اهرامخأ ىلإ ىهنل امهب مداخلا اذه تلك وف انا"

 عنصي م هناك هئيدح ىف عجرو عفرا مالغ اي لاق مت امهنلتةف فال يف كلذك اممدجوف

 اطلاَشبةب راح عيب رلل تدك 5 لاك حا دقلا نإ نع نبعاجما نب مهاربأ انندتحو 2. عش

 حلصأ ىسؤمل هذه : لاق اهتأيهو اطامحو اهنسح ىأر اماف ”يدهملل اهادهأف زيزعلا 3

 عيبرلا ءادغا ضغب نا مث رباك آلا هينب هل تدلوو هيلا قلخلا بحأ تناكف هل اههوف

 ( نساحم -؟6)



 لاق املف لوتقم تنأ ةنغ هللا ىر رمع لاق

 بح ا ولا و عمم 0 ور و ا هر م ورع ممم هول نم زد دفا

 هولتقفاهيلاىوهافاهنوملطب لا هب ترم يح ةوسن هيلع اوضرعف الع ابراش هودجو

 سج ا دج إب د بح ]آ

 ابرلع وقعلاو ةرمغلا هرج ىواسم

 اوقرفتاملف موق هعم رمف هراغسأ ضءب ىف ناك هنأ كملا دبع نب ناملس نع يح

 اد 101 يدع ا ذأ هلع لع مالا نست نع اننق ةيزاح هب تءاكن ةوضوو امك هنع

 اهدسجيةلئاماهعمب ةيغصم ىه اذاف هسأر عفرو كلذ ركتاف هيلع بصت رف اثالث وأ نيترم

 تصناف ىنغي لجر اذاف توصلا عمسف تحنتق اهرمأف ركسعلا ةيحان نم ءانغ توص يللا

 ءانغلا ر؟ذ ىرجاف سانلل نذأ حبصأ املف أضوتق اهريغ ةيراجي اعدف ىنغام مهف تح هل

 ليبستلاو ءانغلاقءاحاماوركذو هبف اوضافًاف هيهتشي هنا موقلا نظ يتح هبف ضوخم لزب ملف

 لاققهنمعمسي دحأ ىتب له لاقف سانلا تاورسنم هعمسي ناك نم اوركذو هعمس نل

 ركسعلا نم كلّرتم نيأف لاق نامكح ةلبالا لهأ نم نالجر يدنع موقلا نم لجر
 ول ا هيا لوسرلا دوف لئف امهملا ثعبا ناملس لاقف ءانغلا ةيحان ىلا أموأف

 2 11/196 اء يع ىم لع كح لاق هق وع فتكو ءانفلا نع هلآسق ريمس ةمدنا ناكو
 كبخاص مما امو لاق توصلا اهنم عمس يتلا ةيحانلا ركذف تنك يحاونلا ىأ ىفو لاق
 سدتلا ينو ةقانلا تعبضف لحفلا رده لاقف موقلا ىلع ناملس لقأف لاق نانس لاق

 ىصخت هب رمأ مث ةأرملا تبرطق لجرلا ىنغو ةماملا تفازف مالا لدهو ةاشلا تركمف

 نم صخا نا هلماع يلا بتكف نوثتخلا مهو ةنيدملاب اولاق لس 3 ءانغلا نع ا

 وه هب ىنغش ناملس هعمس يذلا رعشلا نأ ىنمص الأ ثدحو . نكح نم كلش
 22 2_ د م 0 1 ا ا

 رحسلا ابلب املليللا رخا نم اهقر اف ف وص تعمس ةبووجحم
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 نانكلا لإ بكد 18 ماقأو هب ع لزق قاسغلا ملا نب جام

 هدم رسال هلا ءارو نايل كل ر كسفنل كارت ملو تفلح

 مّذك او شغأ ىثاولا كنلمل . .. ةنايخ ع تشب ةق سلا ١
 ءدضأف ايف نعاهدازأ ةردع نا هل كرك دو ا دادش درعا تناكو ها

 تاحارلا نم هب ام تأر امل هيلع اهسفن تقلأف ءارلأ ثماقف فاتلا برض هبرضف هو

 دمع لاقق 1 ايمسأّن اكو ةّيكمو

 فورعم ميلا لبق كنماذناكول 2 فورد نيملا مم 0 نما

 فورطم نيعلاي اساسا اًماكت ام تص موي 0

 يك - انأك لبق ىوبع امل ىلط
 ”فورصم مويلا يصكباذعلبف ...٠ .”ك ةبع ثسلاو "كلا 0

 هتدوصق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ساحسملا يف : دع دع املو .. لبق

 را >2 ىتلا

 ايئارو 5 ابلجر 2 ع مصاب يضتواغك ىلا .

 ايلاب ”دربلا سب 5 اوس لوحي ايايثنماييط ىدْ لاز ايف

 ايئادرو اهْعْردَذلِإ : 0 الو ةقب لامشثا حير انتبهو

 ايلامششنعنم تانغ 3 راااع هيا ارسل سم ا

 ايراعسانلا سلي امم د وسأو ةلمش قالخأو انر اق تأر

 انام نامك ىتح داو 000 0

 ايماطقو ي قيملاو 0 رو ىو' ر 3 اييرتوتانااو ىلا

 اناد> اولا رضع اننإالا . يندم داللا مت انما



 يوم 1 0 م 1 ل لل الكا شوط ل
0 2 2 2 

 هبك ارماطو تن |لع 00 او 2ىنفكي ءايحلاو يبَر نكلو
 ةصفح هتنبا لأسف بئاغ اهجوز اذاف ةَأرملا نع لأسف هلزنم ىلا رمع عجرف . لاق

 00 كاملا لاق تقرطأو كيحاو تتكشف لحرلا نع ةارلا رع

 0| 0 د ل كف د تاتتل نم رك ١ ريسألابأ رمق اقرط يفر نوعا ةتب

 ا 1 لج .ارغو ١ يلاهأ لإ نيشا 000 لارا ورك نكالنم نا

 لوَش أشناو ءرهلت ىلع ةليل تاذ ىتلتساو هأرما ىنأ ىدوب راح هلو

 ماعلا آب 8 1 ينم مولا < ه6 تسخأو

 مازحلا ةئقحال ادرج يلع يحضُيو ايئازت يلع تي
 هللا يضر باطخلا نب رمع كلذ غلبف هعطق تح فييدلاب هيرضف هل راج كلذ عمسف

 :لاقف ءهندحف لجرلا ماقف « ماق الا لع اذه نم هدنع ناك الجر هللا دشنا : لاقف هنع

 تاسالا ماتو «ء تنسحا تذحا

 .ماتق لإ َنيمْج ذق ما  ابنم تالبلا َمماَح نك
 001 ردح نب نمل ورما جرخ امل .+ لق ٠ + ءارعشلا راخأ هنموأ »غ

 رصيق تنب لسار ثراحلا نب رجح هابا مهلتقل دسأ ىنب ىلع ةرصنلا هلأسبل مورلا كلم

 صيمقبر مأو كلذ نم ممذتفهلتقي نأ دارأو رصيق كلذ غلبو اهسفن نع اهعدتخي نأ دارأو

 ىلع هب كرثوأ نأ تدبحأ ىلاف صيمقلا اذه سبلإ نسدقلا *ىرمال لاقو مسلا ىف سمغف

 حورقلا اذ يمسف اهنهتاف حورقلا هيف ترثكو همسج ىف مسلا لمعف هلاهبو هنسل ىفت

 لو اهدنعف هام هنأ كلذ لبق رصيقل لبق ناك دقو

 ايفاوقلا هيف يس دقو هيلإ  ًابغاراتشجن اب يس ةلتملظ
 اينازجذقاملثم ىَرَحي عاصلابو تانك اسأل ل

 اخ لك 1 تناكو ردخلا نب نامعتلا أ رمآ :درجتلاب يتب ةهاقا ُنكو كيلي

 كلملاو ماشلا ىتأ تح راسو هنم بروف ةغبانلا لقب مهف نابعنلا كلذ غابف الاج اهرصع



 ةيواغم هللاقاكلم نيدلتاو ةشحاق الو ءاحسر ريغ ىضوا لاق ايكنع تريضف كنج لأ

 00 هللاو ىنع كيلا : تلاقو هدب نم اهدب تءعزتف اهدي ه3 © املا اهيلا بثوف

 1 0 مدن نول 6 هللا ا نبا

 باج نيرضت ىلإ را 'يرمأت رمخ ىلإ ليبس الأ

 .جاجلم ع 1 يحمل لبس مكي د قالخألاٍدج امَّيف ىلإ

 هب يتأف حاجحلا نب رصنب“ يلع لاق حبصأ املف ٠ الف امامإ رمع مادام امأ رمع لاقف

 هللاوفجرخا : لاق ٠ ينذ امو ملو : 30 . ةنيدملا نم جرخا لاقف ليم َلَجاَو وه اذاف

 ةنعاشا يضر رم ىلإ نتكو ةرصبلا أح جرا نك ا

 ”ءارحل اذ نإ امثإ تا 'ملو
2 

 ماثإنونظلا قيداصن ضع

 ىتتمرحو ينن'ريس نل ىرمعل

 ةتنئظ نظ ريغ ”ىنذ ّيلامو

 قام مما تن ضافي م سرح حيا فالحل نحل + ع دكا[ 03ج ساق فقم". ابا د متدإ- ع تم 7

 ةينمب اموي ءافلدلا تنغ ْنإو

 ةتبتأ ول يذلا نطلا يب نظف

 يعج متن ألهفان الاحناذبف
 2. 00 فصو ال كلذ دعلا 1 2 قش 6.6 لاق

 ناجدَوساويللاذهلواطت

 هريغ سرا لا الو هللاوف

 مارغ ءاسنلا ينامأ ضعبف

 ”ماقتم نيحلاصلا ىف يل ناك امل
 , مارك نوفلاس قلص 5

 مايصو | موق قف 3 ثيبو

 م ينم حج دن ”مانسوبراغ

 لوقتوت فات ذأ 0 0-2 ا ةنندملا سعب ناك هنع هللا يضر

 هلعالا ليلخال ذإ ينفق

 4 هلا

 باطخلانبرمعزا 506



 وهو اعرمسم رهو هسسرف تكارف ةلمالا كلنالا رول 2 طق ربعت 5 هنأرما نرخ ١

 : هل تلف طظلا نم هب 1 دعرب وهو اهحوز اهعمسف يسفن تدعضفو ليلق ريغ لوقت

 ةتبم ترخ ةقهش تقهشف ىسفن تحضف و ليلقربخ : لع دق هنا اينلعي لاقف كدعر ام

 لوششي لعجو ديعلا اهجوز لثَقف

 . : . ِِء 3 : 0
 1 اكل 1/ نب دح ودوران الو ةعؤل كنم ينداتعتام كرمعل

 نم هك افلا ناكو ىوزخملا ةريغملا 6 هك افلا تحب هع تلي لديه 0 6 لبق

 عجضف امون تح ءلاكاذ القل نذا ريغ ن م سانلا هاشغل ةفايض تدب هل ناكو نكيرك نايتف

 تبلا كلذ ىشغل ناك نم لحر ليقأو هحنا وح ضعمل هك اغلا جر هيف دنهو هك اغلا

 ف ل دل لضشاف َتَنبْلا نم جراذخ وهو 5 لا هآرف اب راه 0 اولا 1 املف هل وف

 الو 2 3 57 أ تلاق كدنع نم جرخ يذلا لجرا ١١ ده“ ند لاقو هلحرب اهيرضف

 ىانلا نا ةينباي اهوب 1 اهل لاقف اهيف سانلا ملكتف كلهاب ىتْا اط لاقف قتهن ىَح تبشا

 عط تف هلت نم هل تس اقداص هلوق ىف لجرلا ناك ناف ين :.ةدصاف كلذ 1[ ل

 ةياهاجلا يف هبنوفاحي امب هل تفل نعلا ناهكضعب ىلا هتك اح ابذاك ناكن او ةلاقتأ كنع

 000 لآ ات طم رمأب نا تيمر دق كنا اذه ا( هك افلإ ةنتع لاق بذاكل ها

 موزخم ىب نمةعامحىف هكاف جرخو فانم دبع ىنب نم ةعامح ىف ةبتع جرف نعلا ناك

 رثف ساكلا لعادر ادغ اولاق دآلابلا اوفراش اماق اهعم.ةوساو ادته مبعم اوجرخاو

 "ا | شار! تااةاحورخ لق اذه ناك البف كب ام ئرا ىلا اًهوتا.اط لاقف دنع نول

 1ق نركب ام يدوس نأ نمأت الق بتسيو ”يط ارثب ىاتس نكلو هوركمل كلذام

 هل مح مكاو ةلرمأ ف طمدنا لق ةريتخا" قوس ىأ لاق يردع قاع هلع

 0 لع هع هل لاق نهاكتلا لع اولخد انلق ريب: املع ىوأو هسرف للحا ىف اهلكدأف

 ره«ليلخاىف رب ةبح لاق اذه نم نبأ ىلا جاتحا لاق هرك ىف هرم لاق ىبرط يف ىنم

 ينأ يت>اهبكنم برضيف نهادحإ نم وندي لم ةوسنلا ءالّؤه لاح لاب اف ِتِقدِص لاَ



 هنو هدي تس الافيكعان ٠ هلا

 006 ل ل ع
 نينر اهل كيلع ةيكابو ابق تدبأ دق اببتؤبل
 امصاع هاخأ غلب املف هلتقف كنلتقال هّللاو لاف مرشخ ةمرحو هللا كركذأ ةديمع لاقف

 لوخد ردابب لبقاف ىدامح نم موي رخآ ىف ناكو هسرف بكرو ارامطأ سبلو هيلا جرخ
 لاقو اليل سفينخ بابب فقو تح قلطناف ًادحأ بجر يف نولتقيال اوناك مهنال بجر
 ةيضنهلجريناوبجرو ىدامح نيب ىجعلا لك يجعلا لاق كاذ امو لاق قوهرملا بجأ

 ذخاوابضغم سفينخلا جرن هلئاق نع تزحم دوو لتقف اهدقتتس جرن ةأر ما يل أ بصغ

 2 0 ناباف فنسلاب هعنقف هنم اند هموق نع 0 اماف هعم قاطناو 3 هحمر

 اهبلطف ةارما ىوميناك يمخللا ورمتن, مضمض لذعلا فيسلا قبس لاق نم لوا نا لاقيو
 ناكو مح 5 0 او هب اق هش نب دهع نب زيينع املطو هيلع تف هليح لكب

 ىلع لبقأ دق زيزعلا اذا مغمض وده لاطو سانا مان اماف هنايري الو اعمتجا اذا امهاري

 لوش وهو هسرف
 ري 20 0

 م اهسفنب نا ماما

 انبلا ى ىثم اهآر اماف ا 3 رظش مصعصو ا هيلأ تح رفع اهني املأ ناكو

 لوقي وهو فرسلاب

 1 0-0-1 ا 1
 غا رع كنعو اهنَع انب لاف اضغبم قشع !تحل أ ملعتس

 هنومولي اولعخل لتقيل يدانلا ىلا زربا حبدا اماف هوذخاف مضمضب موقلا مف هلتقو

 ليلق خلاق“ نم لوا نا 2:لاقو- <. لدعلا تفسلا قيس: لاق هنا 0

 اهجوز ناكو امنامزيفءاسنلا لمحا نم تناكو ىدسالا 5 كر ةرئاف ىاش تدضفو

 اهخوزناكو اهمجتم رمح نأ دلع ايليا عر ًانشيح هل ادع تروق انا[ 2

 با رغقعن ذا هباأ هعمؤ ص وح انيش موب ةريسم ىلع اهنم ةلمإلا كلمت لزن دق افرصنم



 00 ا بس سنس سل ل ل و و ل ا سس

 31 كلام ايلاماه ا رسلا اهبون ةعفار جرزاو ملا ا ىلا تح رخ اهحوز ىلا

 ىلا ىب قاطني نأ نم مظعأ ةيهادلا نم نوكءامو تااقق كاهد امو كحنو لاقف نالجعلا

 اوقلطنا املف اهسبلف ةأرما ةزيب امدف ًاديدش افنا كلذ نم فتأف ةعاس دعب ىلعب ريغ

 انكسدعادقو ةارماب اهشتم اهب نقلطتي ىاوللا اهئاسن نم ةدحاوكر اص نويطفلا ىلا ةأرملا

 اها اهلخدف تبلا كلذ يف ةنازخ يلا كلام لام نويطفلا ىلعةأرملا تاخداماف هفخ ىف

 لاق مث هلتقف هأجوف نيكسلاب كلا. هيلا جرف اهعرتفيل اهيلا ماق ةأرملا تاخدو ءاسنلا جرخ

 مهرخآ نع مهولتقف مهيلع تءمتجاف مهولتقاف هدونج مكسنود دوبيلل

 عدا نب حفلا لك بجعلا لاق نم كوا نأ اورك 3 < لائمأو زاخأ هنو

 هنامز لها ريغا ناك مرمششخ نب سفينخلا نا كلذو يضلا رعشتملا نإ مصأع بجرو

 سقما 5 تراك ءارجا يووف هموق ىف زب نع ةديدع هل لاقي 3 مداعل ناكو مم أو

 صرتي قاطناو هحر ذخأو هسرف سفيدلا بكرو ةديبع دعاوتف كلذ سفينللا غابف

 لوشي وهو ًارطوتأ رملا نم ىضق دقو ةديبع لبقاف هارمت ىلد فقو ىتح ةديبع

 01 لو هلي انك ١ ةويطعات نيفيحلا نبال
 ع

 000 الع تاع نم رقت نوللا هيب
 ا عسا عد 0 5 7 2

 نيتولا هضن ام قلب املو ا

 : ا . 9 اع
 لوعمش فد أ هل معدو قع داحو هين راح تول

 0 3 25 ك0 1 وا مل لا ع كنأو
 20 00 0-0 د تو د

 نيميلاو كلامش ترصق اذإ ارامذ يمح اد ملعتس



 0 0 ا ا ا ا ا ا اع ع ا ا ا ا ا ل ا

 د ب ناك توف

 لحكلاو 9 زتلل نع :مةقاخ

 لح ذيلع ميقتال انكل ءاسن

 لحللا ةيشم ا 0 لاتو

 لد نجلا نمآمارض يروت : ةيهادب

 01011 اا أذ زا ز ز ز

 لهألا نم هالخ رق دل لإ واح رتو مك راد اول ّالإو

 لجر يلع د داو ماوقأب موقت نا ما بكار ١

 را رت ناطلار 5 أبيف 0 ل دغو لك ايف كإبيف

 اومزعو مهن اورم انف ةيجا ممذخأو اديدش ًافنا تقنأ اهرعش سيدج تعمس اماف
 مهدنج 58 مويلع 4 م برملاب مهانهداب ني نا اولاقف .هدونجو كلملا لايتغا ىلع

 كءادغ لمجم نأ بحأ ينا : لاقف كلملا ىتا دوسألا نا مث كلذ ىلع اوقفناف مهراصنأو

 مهعسن ال توببلا نأ بسحاو ريثك موقلا ددع نأ قيلمع لاقف . كدودجو تنأ قىِددَتَع

 لك الاب موقلا لغتشا اذا هموقل لاقف ىداولان طب ىلا ماعطلا مط جرخنف : دوس الا لاقف

 ًايهو مهرخا نع مهولتقاو داو لجر ةلمح اولمحم نا ىلع اولمتاو مكفويس اواسف

 ترداب لك الا ىلع موقلا لك أ املق كلللا ءاو ماماعلا نم هيلا جاتا ٠١ ١٠١
 لوهو رع مرتالاو م !١ لد

- 

 نيدعح مد ا 86 ,و'رعلا ا 2

 يسيه يسيف مسطاي تكله 0 نم ٍتيقلاممسطاب
 قيلمع كلم كاس هناف زاجحلاو ةماهت كلمنورطفلا هلثمو .٠ ًاعيمح هدونجو هولتقف

 الإ ةأرما هتكلمت ىف دوهلا نم فزتال نأ سعأف ءاسنلا أ ىف سندجو مسط كلم ىف

 اه مي نبا نم د وهلا 0 "أ نمعا 200 ىقح لا 1 ةدع كلذ ىلع ثبلف اهب ه ا

 اهودبي نأ اودارأ اماف ةعاضرلا نم نالحتنب كلام تخأ تناكو عئار لامح تاذ تناكو

 ( نساع 55 )



 تبرضف دعص اذا ةنيدملا يف ناك نم لك ىلع هنم فرشي ناك حط ىلا دعصاف هب رماف

 رمأ ىرسك كلذ غلب اماق سانلل ةسأر بصنو حاعسلا كلذ نم هتثج تيفلأو كانه هقنع

 لوقيوهيراوجو كلملا ءان رود ىلع رعو بهذلا سارجاب رضي نأ سرجلا بحاص

 قدرت نم الا لقي ضوأالا لف لكقلا هيلع بجو اذادح الك توملا ةغاذأ سه لك

 تام يح هب دارإ ام ةكلمملا لهأ ن دعا ردن مف ءامسلا ىف لتتت: هناف كلملا ةمرخ

 قييامع هل لاقي كلم سيدجو مسطل ناكهنا اوركذ. 6 برعلا رابخأ نم هلثمو )ل

 متاهاعب ىلا اهدرو اهعرتفاف اهب هوأدب الإ اهجور ىلا را ف الحك و وم ا

 اهودهنا اودارا املف اهسالرو سيدج مظع رافغ تنب ةريذغ جوز سب دج نم الجونا

 نآقيو فوفدلاب نيرضي و نينغتب نابقلا اهَعَمو هْياع اهواَخداف قيلمع اهب اوأدب هللا
3 . - -“- 0 9 

 بجعم رم أب حبصلا ىردابو يبك راف ةعمو قيلمعل ىدبإ
 مش 5 1 0 علا وقر

 به ذم نمهن ود نم نكي ملو يبلطل مل ىدلا نيقتل فاوسف

 ع 2 2 2
 سورعلاب لعم اذكها سيدج نم َلْذا دح | ام

 ١ يعد اامدعز نم" رح ناوعلاب ان كدي 0 7 َدهأ| ا 00
 درك 25 2و ىلع 10
 هس رعل أذ لعف نم هل ريخ هسفن تاومغرملا يقال نال

 ا امخأ ىلع تو تحت اهليبس ىلخ مث اهعرتفا هيلع تلخد ماق

 لمرلا دَدِعةَرْثك لاجر متلآو :كنايتف ىلإ يتوب ام اصب ه2 0 9 5 نعل ماج
 2 2 - - تك

 هل م 1 0-3 م 8-3 2 ع 2 - ها

 ٍلعبلا ىلا ءاسنلا يفت فز ةيشع مكدخال يبوقلاب اذهزؤضْرتو

 لجحلاولزانلاف ءاسن اونوكف هذه دعب اوبضغت مل متنا نإف



 هرماو مهدالب 2 هدرو هرب ىف دازو هب راثيالا هآراق كلذب نا رس ولا ىلا فرصناو 1

 نيفس تس هلاح كلت لزت مقلد نضاظتا ا لعفف هنراخ صرتلاو ماقملاب 7

 هناماح ند ماح 2 ري هروص 0 : نأ كللملا زها ةعلاس || هدا ع اذا قىلح

 رقع وناورشول ال اظاخ لع و ناورق تا روس عا لا مف برش يتلا

 مالا كلذ بهو 2 راسل هب © ةرودملا كالت 2 كلملا سا ن4 ةلبآو قىاديو هملاو هءاع

 نالف ىلاهعفداف هعس تدرأ اذاف ماجا اذه لثم ىف نوبغري كولملا نا لاقو همدخ ضعمل

 هنكمي ل ناف كعفتي هناف هسفن كالملا نم هعيدي هل لقو هترا موزلا ذالب وحم ج رخ اذا

 لجرأا ظودقو ماخاب كلملا مالاع ءاخ هتصاخ صضعل 1 هربزو نم ةعاب كلملا نم دع

 كلملا ناكو 6 كلذب هددنع دخشا ناو كلملا نه هماح حلب نأ هلأسف باكرلا يف'هلحر

 عفدي رمأو كلذ يللا هباجاف هبارش بحاصو هناماغ ةصاخ نم. ناكو مالغلا كلذ زءب

 هيلعدض سعأ امم نكيلف تالملا باب ىلا ترص اذاف هظفحا لاقو هتنازخ بحاص ىلا مالا '

 هياعض عامف كلملا يلع هضرعف ماجلا هيلا ةنازخلا بحاص عفد كلملا باب ىلا راص اهاف

 لجرلاةرود لاو هيفزاورش ونا ةروص ىلا رظنو هيلا رظن كلملا دب يف ماخلا عقو اماف

 كلملاةروص عمروصي له قربخأ لدرلل لاقؤ ةحراح ة>راجو و 0 0

 آل لاق: ةلغ الو اظ لص ال ةروص.كلملاةساقروضصت ليف لاقل لاق. 200

 ةروصلاىفكاذهن اك اذه 5-0 يح ةدداو ةروص 0 ناهباشت نائما كلملا راديف لوف لاق

 ربدأ#) لاقف ماجا يف هتروص دجوف ماقف ًائاَق ف هل لاق هفعاال لاق كلملا امدن اهالكو

 لجرلا رسم ملو كحضف ةدحاو ةءاكحب اهدجوف مالا ىف هتروص لمأتف ربدأف

 نم لقعا ةاشلا مورلا كلم لاقف ًاماظعاو هل الال جا هكحض بيس نع هلاس نا
 لجرال لاقف كدب كتسذم انيلا تيدها اماو اهنقدتو اهتيدم يف تناك ذا ناسنالا

 كلملا ةريضحب لك اال دعلاو دبعانا كلملا اها لاق اماعط هل اوبرق لاق ال لاق تيدغت
 اذا كلم هواش اغتنم كر ىلع 6 مورلا كلم دنع 2 دمع تأ كللملا لاق

 ريس نم لاق 31 اذا يح را و مط هومعطأ كلف مدو ,سراف دالاب 2

 اناشطع الو ًاعئاج هلتقن الو هيلع ردقن عضوم العا يف الا سوساخلا لتقن آل نا انكولم



 هم عم مو هع همم م همم ف هم هس م ممم هم هم هم همم م مس وم مر هم هج مم م مس همم همم هم همم هع م م هم هج ف مم م م سس مم همس م ع مممم هع هم سمس همسعس مسام همم سسسسم

 ارخا ىلا كم نرك اف لمللا لوا ا ل ا ا ل نع عد

 قزاك انلف اًمْبَس راذام لكب :كلملا تريخاف ةيراحلا تفيضناو اطوق يلا عبقرلا نكسف

 أ املق ليلع ىنا هريخأ لوسرلل لاقف كلملا هاعد هنف كلملا جرخي نا هتدعو يذلا تقولا

 وهو هانأف اهيف لمحي ةفحم هيلا هجوف رشلا لوأ اذه لاقو مسن هربخأو لوسرلا هءاج

 اماف ثلاثلارشلا ةباصعلاو لاقف ةباصعلا نيف يناثلا رمشلا ةفحغاو لاق هب رصن اماف بصعم

 نب رم الا يأف لاق ةلءالا هذه لاق ةلعلا هذه كب تئدح قم هل لاقف دجس كلملا نم اند
 ماقملا لاق يعوجر تقول انهه ماقللا مأ كضيرفل كئاسن ىلا فارصنالا كيلا بحأ
 010 امك نا انه كك رخ الاقو ورا مديتف ةكرحلا ةلقل قفوأ كلملا اهيا انره

 رمشلابلجرلا نيأف ىنز نم اهب مسرب ناك يتلا ةانزاا اصعب هل زم © كلزنم ف كتكرج

 الإ 0 ناواو ضح 1ؤإ سانلا لع أرقتف ار خاف رخ ةرمأ نم ناك ام' تكي :نا رماو

 هنم هفرعن نم رذحيل ناك تح هعم نوكب عر سأر ىف اصعلا لمجتو هتكلمم ىصقأ

 نيلكو ملا ضعب عم تناك ةيدم ذخأ سراف وحن هب اهجوتم نادملا نم لجرلا جرخ اماف

 هنامحا 0 هيلع 6 هءاضعأ نم 0 وضع عاطأ سم لاقو 501 5 ش هبا

 همرحض عب يفهتصاخ نم الجر مهناهنا ناورش ونا نع رك ذي امفو .٠ هتعاس نم تاف

 همد هب كفسف ؟ احلا هلثع مح ًاىهاظ را دجو ودال هإل_:قف فك ردب

 ردع دحو الو يجو كلملا ىلع نوطا ند كلذ 2 أمل هذ فشك لع ردق الو

 هّتيانح دعنز لجرلا اعدف مهقلس ةثاروو مهيد عئارش يف نك م ذا ةلمغ هلثق ىف هسفنل

 يندجامواهماعم لا ةجاحيبو مورلا كلم رارسأ نم رهأ ىبزح دق لاقف ةولخ ىفةنسب

 000 11 دقو بتنا يذلا لخخا ىلف نم تالح ذا كتلا وكم دحأ ىلا نكسأ

 ْق 6 تاج تكحاام ثحعا اذا أهم ميةلق مورلا دالاب لخدنو ةراحتلل كانه كل الام يل

 انبام أ اامآو 0 ىلا 0 0 يلا تلبقأو 00 1 م

 0 6 قف هتراح جرخو 0 ل لاع هل و 0 0 ةمح كلذ

 ميكلم أ ما 5-5 مهتابطاخم هب ىفيعام مهناغلو مهمالك نممهفو ىرتشاو عاب تح



 عادلا لاق .٠ ااذتحاو الاغتشا اط دشا ةنن ةكفن وا كلك ملام ناكل و كلغ

 فتثارطلا دايتق اك 4 يث سمنلا ىوه ده ماوءاسنلاب ىعلم نيعللو

 باق ىلع مهنع دحاولا فخو اهماحأ نة ةيضاخلا تدطتتما اذا راك لا 5956

 ىلع لاومالاو جورفلاو ءامدلا يف ةنامالل ًاعضوم ةمكش1 ان الا لسحرلا ١١

 الو ةارماب هيلا لو الناو ةرجح هيلا غرفت ناو هلزنم ىلا لوح نا هيسأنق هاا

 كبمرخ ضعب كعمناك نمو ىراجو ليل ىف نشآلا كيدي را4# لوهو ةمرت ا 1

 الخو هب سنأ لجرلا لو اذاف لايا سمح لك ىف كلزن ىلا كف رصنم لعجاف ينع كعطق

 الحر زور نحتما 66 ارهشأ ةلاخلا هذه ىلعهكرتبف ه دنع نم فرص نم رخلا اكو ف4عم

 ايادهوفاطلاب هيلا أهعم ةتوو هيأ رأ و> ضعب نم ةيراح هيلا سد مث ةنح ا هدج هتصاخ ند

 نأ ثمان ملو هيدي نيب تماقو كالملا كفاك هتناف لم 4 ىف هدتع دعس آلا نأ يرحأو

 ىح  اهساحم نع" يدس ناو ةيده دعش نا اهرما ةس'كلا ةرملا تناك اذا يح تفرصنا

 اهث داحع رسل و املا رظنلا د لحرلا لعحو ايلهاتو لدحرلا اهبظحالو 5 اها

 تلاق ءدبع ام ىدبأ الف ةساطملا ذه نع ضرفلا كلذ.ده بطل نا ىلا 00

 تفرصنا 5 أنذإ رم الا هب مدام اذ_ه ىف 0 قح ينعد نكلو انماع رثعي نأ فاخا

 ليطت نأ اه أ ةثلاثلا ةرملا تناك اماف امه: ىرج ءىش لكو.كلذب كلملا ت رخاف

 هجوو تلءفف هيلا ه_تباحا ةيداحلا ىف ةدايزلا ىلع اهدارأ ناو هدحن ناو 5 دوعقلا

 تلعك" اه 05 لاق تءاح اماف هايادهو هقاطلاب نمماشو هبراوج ضصاوخ نم 0 هيلا

 هتدواعمش ىلوألا تاعف م هدنع دوعقلا لطت مل مث لجرلا نول دبراف تلتعا تلاق ةنالف

 هثلاثلاةرملا يئهيدواعو ايلات اهساحم صعاب تددأو لوألا رادقملا نه 2 تدع

 تااقف ةوهشلا نم نيقنلا بيكر ىفام ىلإ اهاعدف ةلابلاو حاصلا و دو
: 00 
 91 ثالث كدعل يهب كلملا نكلو دو راد ْق هعمو 5 ريس اطخ ىلع كلملا ند انأ

 ليلع كنا روظاف هعم باهذلا ىلع كارأ نافذ كانه مقيف اذك عضومب يذلا هناتسب

 ِكنا هربخاو ماقملا رتخاف انبه ماقملا وا كئاسن ىلا فارصنالا نيب كريخ ناف ضراكو



 نيعج لق زل ١ عوزالا هفلع نأ ليعمل لتقو :. ةهجاوم الخر ئمرَح ىرت نا

 35 هيلع هللأ ىلص ىلا لوق هيتلك ىدحا قفاوف « نروظي الف نيورعاو نرشأب الق

 نيلع اوديعتسا : هنع للا ىضر باطخلا نب رمع لوق ىرخألاو . ةئيسلا ءاحو موصلا

 ءاسنلا ىلا فورصم وه امنا نوكلمي امو مهمعو مهسكو لاجرلا لاومأ ةياّعو «٠ ىرعلاب

 ىنك امكلذيفناك ةين الاو شرفلاوءاسكلاو يب اوببطلا نم نط دعي ام الا نكي مل ولف

 ناكل نوملعةيآنلاو نهتايخنم راعلا فوخو ةسارحلاو ظفحلاب مامهالا الا نكي ملولو

 00 دمر نوح لارا ءاع الا وأ نا رع عبشعلا ةققملاو ةمظنلا ةوؤلا كلف

 كولملا قح نمو عوجلاويرعلاب نهعقو لاجرلا نع نهتدعابم نم حلصأ نط *ىث سيلف
 ليف نممكف تربك مأ ترغص اط ةمرح ىلا هسأر اهتاطبو اهتصاخ نم د>أ عفريال نا

 عابسلا هتقزم دق موك زي نعو فيرش نم 5و هؤاءمأ تدب ىتح هنطب و مظع ةماه 0

 ءاملا ريطو رحبلا ناتيح اهلك أدق اهلهأ يف ةزينعاهموقىلع ةعرك ةيراج نم كو هتشبنو

 010 2 سوا كلا تقلا دف نالاو كنبلاب لمتو نامل تناك ةيضيخ نف كو

 0١ دع كاز نع أ نم طق ادع ناطسلا كأن مو ناماغلاو مدخلاو مرحلا بسب

 اذهنم ةينمأ هيف ىري نا ىرحأو هتديكم نم غلبا وه ءاضعألاو محالا مقتسم ىوهي
 000 ال لقو :( ةشارع لجأو ةسوانيو ىداو هكاكم فطلا نم ناك ذا بال

 حبقأ نأ ول لبقو :«ءداسولا برقو داودلا لوط تلاق «”رحم نزت مو كدبعي تنبز 1

 ةأسعال لاق ًابسح مهعضوأو ًاسفن مهطقسأو ًارقف مهرهظأو حار مهتنأو اهجو سانلا

 اد فاول 1 يا دقل نال ومب هلاز > ايس لحا ةقكمو هنالك نم نك

 الكبلك ًاوالاج ىانلا أ تناك واو ادلو الو العأ 1 م 3 م,م نع ينتلغشو

 كاسم راء اجردلا د[ لج ةركك تناك مث كلذب عمدت هنيع تناك ناو ةحالم نحلمأو

 ا” در العلا نرخ كاف اينو دكحاو هنلا تلاك ةتيمقلا ةساؤؤأ ةيودعلا

 )019 تاحالل ي نيعو شاعالاىلا قدرت ءابيلا ناف: زعل نهونرحا
 نولعي ناك واو نهلكش نم وه 6-5 نك دعب مل نهجورخ 0-0 دابعألا

 امن اهدنع فراا كاك الام ناكلو ع طق تار ىذلاو ا ندسحاو 0 أ



 ناك ام ةمحتاذ ريغانمأ اضذ دقل هللاو تقدص ىركلا كلا, ليلكل أم 5

 انهم تقلعتف اهارخأ نيفرعت امأ اهالعآ تركنأ كبت ىرعنملا تلاق . هلال انها

 اوعفتراف ةأرملا جوز ءاحو سانلا عمتجاو الثم تيهذف نهاكرم' نهارغص مألا تلاقف

 * نيقيلا ريخلا ةنيهج دنع # نامقل لاقف .اننيب مكحا اولاقف نامقل ىلا

 لاق «لقّلب تلاق :٠ يني ريح مأ كربخأ ةأرملل نامقل لاقف ةنيهج بقلب ناكو الثم تهدف

 5 ينتاجرختساف تئح 0 3 يوتف ك4 لحأ ىلع ةتوامم ىلا اذط تاق كنا

 اهومحرا لاق . انني مكحا نامقلل ليقف ةأرملا تفرتعاف ء انيقب ام مناف ىنوفرعي الق ملط

 برعلاف ةموحرم لوا تنكو اهوخ رو ايف اهوقلاو ةردج اط رش اي َ

 نكل .نايقل لاس عا نانو ىف قرف 0 نامقلاي لاقف ىخلاب قلعت اهجوز نا مث

 ةنشا نيبو هرك ذ نب ىف رهو كانا نيبو كن قرفارخا كوأ 020 0

 تا ةركذ مطل

 -سج وع دب د ا |

 را
 ةرمخلا نساك

 هللا ثعن 10 مف هن دك رع نكات نمش قرأ هلهأ ىلا 0 اذا هنا ىور

 احابص نيعبر 3 3 * هيا ةضراع ىلع طقس تح ةنفق رقلا هل لاَغب ًاريط هيلا نق لج

 لع طقم حب زاط لاو كلذ يتاو رت وه ناف نويع لق حي و 0 تنته

 ةكمالملاهيمستو ناعيالا حور هنم هللا عزنيف هنع ريطي م هينيع ىلع هيحانحب قفخبف هسأر

 تناك ناف“”ءادنلاو لارا نناهأ نبا ودعل سو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو .٠ ثوبدلا

 نم تلح ىأرو لقع تاذةرمانا ىورو .. هل ءاودال ىذلا ءادلا ناك ءاقللاو ةئياعملا

 ام هعحضم يرغ دير ..داوشلا لوطو داسولا برك تلاقف كلذ فاش 13

 دعس لاو 0 لئابح ءنلا لسو هيلع هللا ىلص لاقو .. اهايا هنراسم لوطو

4 

 قم لإ ف : مهارلال يو فنثكت لاح ىلع لجر فلأ يتمرح ىرب نآل لسم نإ



 يحب لزؤ ب رعلا لئابق ىف لوحن جرخ ددل تحاص داع نع نامقل ن6 و

 اهجورزا لوَش ها عوف مهع٠ نوءظف موقلا نعظ ذا كلذك وه انف قياامعلا ند

 لعاوهنمنطدبالام ءاسنلا عاتم نم هيفزاف ةينثلا هب زواجم ىح اذه يطنس تامح ول نالف

 ردختا املف هقناع ىلع هلمتحاف لعفا لاف عمسمو رظنع نامقل نم كلذو رسكتيف عش ريعبلا

 حتفف هسأر ىلع يذلا طفسلا نم ءاح دق لوب حر وه ذاق همشف هردص ف 5 دحو

 تائبو قط تانب ىدحا ايلاقنامقل رظناماف ؛ ودعي هنم جرخدقمالاهن وهاذاف طفسلا

 وا اربشةيح اهنم جرختف ةدحاوةضِرب ضييتف اهلع يوتاتف ةافحاسلا ةيلا ىتأتنأ دراما

 اوااقوهيلاسانلا عمتجا وهلم هبءاش قل تح نامقل هعمتف هتكلهأ الا عشب دل 0

 نا لعيو ىرب يتح ىو“ هل نوكي طفسلا يف مالغلا اودر لاقف ىرث مف مكحا نامقلاب

 ءازج كلذ ناف اهماع هودش مث اهجوز تامح ام اهوا اهلعفب ةأرملاه(محنو ىتأ امف باقعلا

 مهقرافملاتام حام وكرت مل ةأرملا قنعفف هودشمث طفسلا ىفدودشف مالغلا ىلا اودمعفاواثم

 اهل تانب نع تماق دق ةأرماب رصب ذا كلذك وه انيبف مهب لزتف ىرخأ ةليبق ىتأف نامقل

 لج راهضراعف يللا ت رب ىلا تجرخ مث ءالحلا ىلا تلاق نيبعذت نبأ نهادحا تلأسف

 نا كل له اكمل تلاقف 50 هّددحاح ىذقو املع لدرلا عقوف رظني نامقلو ام.ح امض

 لاَقف عتمتنف ىنج رتساف م 5 يمجر 2 1 مايا ةثالث وه اعاف لها ىلع تواءأ

 نم يحشلل ليو  نامقل لاقف يحشلا همسا ةأرملا جوزو " يللا همسا ناكو يلعفا لجرلا

 اذ نمل ناكو ابلغأ لع تتواع ىح اما »الا ةأرلا تيل رف الثم تيهذف "يلا

 اهلماخ اهءاح كثلاثلا مولا ناك امافرو.فو كاذ ذا 0 و واد هقوف 1 تام

 فرعت نأ ةأرملا تفاخو ناكل كلذ نم ىلا 0 0 هلك 3 اه قلطناو اهحر و

 ارهاب نعاذاف ةأرلل, تاج جرخ ذا كلذك مه انيبف ةمح اهفنل تكرتو اهرعش ل
0 

 ةأرملا تلاق ٠ هللاو تقدص ىطسولا تلاق « هللاو يعأ ىرغصلا تلاقف ةمح تاذ ةسلاح



 1700 1 داو حو

 هل مع م م ماع ماع مع عساه رع مص صصص ع م عع عع ع ريع وص راع رص نع را ع د ع ع ع را ل را تس سس سم

 قفنق هراف قفاو» نوذرب يل ناك ا-ط لاف ةيدهم ىناو هنم قثثوتف : لاق م : لاق ظ

 . نْملا غلب ا كل ةيرتشأو لعفا انا : تلاق ٠ هراق نوذرب ىلع ينتلم تئش ول تنأو

 دق : تلاقف ةصقلا# كيإف ٠ كلذ فك: تلاق + نْعلا رغب هيلع ةرداق تأ: لاذ

 توقعي وتن الاف اَذعْناك اذاف نسْح نطن ىلا رظنلا كخيراو نؤذربلا لع هللا كل

 ةيدهمايتن,لقفانا تئجو كلذ لعف اذاف ًاريثك ةنالف هتفيصوب ثبعي ناملس ناف اسلجاف

 عم ناملس ا نا اط لاق ةيدهم تءاج اماف ٠ من : لاق ٠ هتلثةل نالف عنص ام تماع ول

 لعفي رحاسلا نبا اي كلثم : تلاقو ابضغ ةطيشتسم تدئوف « هنيردقت امم عنشا هتفيصو

 اهنطن يللا رظنفةمئاق يهو نلعنلا ل قسأ تي واح نأ ىلا اهنسح تدعو ا دول ةيماذه

 ءاتوذزباو لوق توقعيو اهكنو اهاضري اهلا ماتق نساسلا قباراشن ىو ع 0

 ضرأهل ناكو لهأتم لج زاوجألاب اندتع-ناك لاق رواسملا نعو .. :.. يخت ةنم هدخاف

 رادلا ىف مع الإ اط سيل ةأسمعا اهم جتوزتف نيترم وأ ةرص اهنتأي ةنسلا يف ناكو ةرصبلاب

 رغب نم تدق ةلاغ ةيزاوه ألا تركتاف ّةرصلا ىلا كلذ دس .رادخحنإلا 3 0

 زم اناتك نفك ند كلاكر ةيوعلا ءازملا 1 ًاطخ دروأ نم تثعبو تلاتخا مث هربخ

 تفاخام ذخ ال مودقلا هلاسو تيفوت هيخا ةنبا ناب هطخ ىلع اهجوز يلا ةيرصبلا مع

 ملو باتكلا عفدف هيلا جرخ باتكلاب ىنأ اماف حلالاب هيبش نانا عم باتكلا تّسدو

 : لاق ءملو : تلاق . ةرفس ىل ىلعجا : هءارهال لاقف تنام ةيرصنلا هءنارصا نا كشي

 كلانه نا .كشأ امو :كرمأ قبار دق ةرصنلا هذه 5و تلاق...ةرصبلا ىلا جورخأ كيرا

 . يريغ كل ةارمأ لك قالطب تلحاف اقدإص تنك نا تلاقف كلذ ركلأف 00

 اط فا هذه يضراف اهقالطب فاحا نا "ىلع سيلو تنام دق كل: هسفن ىف لاقف

 ءاتعادقف ةرقيسلا ياه ةيزاح ايةيزاوح الا تلاتف ءةيزاوح الا يوس# 60 ا

 ةصقلا هيلع تصقو ةقسافاا تقلط دق تلاق . كلذ امو لاق ٠ جورا : :رع هللا

 ماقأو اهركم فرعف

 ( نساحم 58



 نم تعرق اه هدمت هيلع تليقاق تحال اهاتافرايثلا قصت اداابماي نأ كسانلا

 ًاجلم تدبلا يف سبل بجاحلل تلاقق بابل ةطرمشلا كحاص ةيراجلا اطأ تلاق ىتح اهيدح

 ةلعفقأف توباتلان م نب بجاحلا لخدق هنم تنس تنبكىأ لخداف توناتلا اذه الا

 تلاقنأ نم عرساب ناك اف هفطال:و هكحاضت هيلع ةليمج تابقاف ةطرسشلا بحاص لخدو

 توباتلا اذه الا أجلم ال تلاقف يبتخأ نيا ةطرشلا بحاص لاقف بابلاب ىضاقلا ةيراجلا

 الهأو ابحر تلاق يضاقلا لخد اماف هيلعتلفقاف لخدف تئش امهيأ لخداف ناتبب هبفو

 لاقق بابل كنانلا ةيراجلا تلاق ذا كلذك يه انيبق فيظلتلاو بيحزتلاب هيلعتلبقأو
 تائلح دمى لاق ةلملا كف لاق ليس هدر ىلا يلام َتلاقق هدر يف نير اذام ىشاقلا

 تيبلا لخدف من لاق قحلاب هنبو ينيب مك>او عمست امب يل دهشاف هتمصاخمو توبانلا اذه

 انثرايزىفكل ادب,مك ينال رئازلاب امحرم هل تلاقف كسانلا لخدو هلع تافقاف كلاثلا

 كسفت ىلع هللا دهشا هيف لوقت ام لاملاق تلاق كبرق يللا ًاننحو كتيؤر يللا اقوش لاق

 املف اهجوز ةعيدو رانيد فلا ىدنع ليم نا كدهشأ ينا مهللا لاق كيأر عِسأ 56

 لسراف هيلا اممالظ تهنافكلملا باب وحم ةردابم تجرخو اهيراخحي تفته كلذ تعمس

 اطأسو اط دعتف مهنم دحاو ىلع ردي لف يضاقلاو ةطرششلا بحاصو بجاحلا ىلا كلملا

 ةاجعلاب ثعبف كلام كلذ لمتحي لاقو كلما كحضف ىدنع توبات يل دهشي تلاقف ةنببلا

 تلاقوتوباتلاىلا اهدرب تبرضو تماقف كلملا يدي نيب ىلا لمحو اهف توباتلا عض وف

 تاوضآ الث اذاق اران.كنرضال وأ تعمس اع ندهقتو قحلاب نقلغنتل ًادهع هلل ىطعأ
 كاملا لع فقلذ ريكف راند بفلأب ةليمخ :كنانلا زارقا ىلع دهشت توباتلا فوج نم

 مهتدهشأف .ةنالثلا ءالؤه نم قحلاب موقأ الو ىنوأ اموق ةكلامملا ىف دجأ م ةليمح تلاقف

 هتريخاف اهتصق نع كلما اهلأسو رفن ةثالثلا تجرخأو توباتلا تحتف مث يميرغ ىلع

 01 لال لاك ا ندحلات اهرد هلل : عاجلا لاقق + كسانلا: نم ايقح تاذخأو

 ناثدح متسر نب لهس ٍبتاكب تاكلا يحيو ىنئادملا ىحي نب بوقعي ناكو لاق ٠« اهتح
 نطب ىرأ نا يبتشا انا يحيل اموي بوقعب لاقق رحاشلا نب ناملس ةيراج ةيدم يللا

 اذه كنوذرب لاق تشاملاقءارتىد ةليحب كل تاتحا انانا يل ل دي لا

 يا



 - هد همس همس دمع م هزم م مه هرم كماع هاهم هم هماطأام هم ل مم نو مخ حجم ة ويمد هنوف هم هد هد هد دوم م هه دمه مومو هدو موق ناو ندد وم سدد سك ده وه هد هدد هم تقع عع كاك

 كسانلا اهيقل ذا تا مالا ض رعت ةمداخلا انيبف ةليل ءاشع 1 موي ءادغل اهعاخ عيب

 ابو كالا وشو هن خاف. كتحاح ام: لاقت م : تلاق « ةنالف : لاقف ورمع قيدص

 فق بق ورمعلنا : لاق مث اعومد هانبع تامهف « اهمتاخ عسب :ن“ اهتالوم هيلا تزرطضأ

 هدر : لوه يعو تشتم 6 حاشا ةي را تلضاف كفا يماعاف رانيد

 ةصقلا نعاهمل اس كلذ امنالوم تعم. اماف ؛ لضافلا ميركلا يالوم”دكن م لجاع لالح

 هغمو.كسانلا ليقاف كسانلا ىلا ةيراكلاب تنمبو اهيراتدخحو ةدجحات تادحأ

 اهاح ىلا رظن اماف تجرفت اهاوس دحأ ىلا لاملا عفدي نأ هركرادلا لخد اماف للملا

 كوه طفنأو ءابلا هنع ىلهذو بلا ةقرافو هلق عماجم تذخأ اهاكو

 نيظحلت أمم مظعلا تيربو اهات مسجلا تليش ال

 نير امم نيفعضلا ةلص لبقأَو دنس سل ا

 ىلا سوسنملا كسنلاب فوزجملا تنلَأ كحيو : كلف اليو طدهلوقن يس
 يدوأ اهب نيم ةملكب قيكرادتق ئمدج "لس كهجو رون نكلو ل2 كف

 اهنع جرفم اروخدم امومذم ينع جرخا عداخلا ىئارملا اهيأ تلاق.. كب ذئاللا ماقم اذهف

 اهتماللظ هيلا عف رت كلملاتبآف اهقحجارختسا يف ةليخلا لمعت ةليمح تحضاو هبلق ماه دقو

 ةروص كيج وانا: لاقو[ديدشااجتا اهب سححاف هيلا تكشف بجاللا تناق هيلا 0 رف

 تلاقف ءقفرورتسيف كلام ىنعض ىف كل لهف ةمودخلا كلثمب لمحي الو اذه نع اهعفرا

 هلا هي مالا تورناق: ةلط رششلا نحاص ىلا تفرصناف ةشر ىلا ل ةرح اس

 رعفم اناو نلدع نيدهاعب الإ لبق ال كسانلا لع كتم نا : لاقواج كاف

 تذخأف هيلا تكشف ىضاقلا يلا هنع تفرصناف ىترمسم دنع تلزن تنا نا كتموصخ

 ىف كل لبف كلاثمأ يف دهزيال هنا نيعلا ةرقاي لاقو اهب اباحتا نمي ىضاقلا داكو هبل
 راج ىلا ةيراخلا تثعبف اهقح جارختسا ىف لاتحم تاتو تفوصناف سدلا اكل 0

 اذا اهنأي نأ بجاحلا ىلا ةيراجلا تئعب مث درفم مهنم لك ب اوبأ ةنالثب ًاتوبات اط لمعف

 لاو :راهنلا ىلاعت اذا اهتاي نأ ىضاقلا ىلاو:ةوحتض اهنتأب نأ ةطرشلا باش ىلاو سرا



 ه0 هوو هدد وم هوم هدوم هموم ف هموم جم مم مم ةهممموم هو نهم مو ممم عمم ففم ممم ةهعمف ل مفعم ممم نم همم ههفعن عم مفم همم ءقفم دمع عع معمم وم فموف ممم مم م مم عمم عمم

 0 لاَقَ) هتعطق 5 1 بضخ ف ملا قت تناكو دعح

 درد رد ل رفامقا رعو افرع ةلفلشم رع ى : كيدل علب

 دوع مرش ىدعودف ءاذوس ... ةيهاد قزق ىلع دب "نأب
 عع 5 3 2 0 هز 2 م 0

 دوعلا ىلع ينيطعلو ٍقولخلا نم : ابضتخح نيف كلاب ةبارعيطمن
7 0 156 

 وح را كعجو د دعج لام نم دلواذو لاماذ هبارع ىسم |

 ماشه ةنب | يعو ةيواعم نب ديزي 09 دلاخمأ 0 مملانب ناورم ةارمأ٠ ٠ نهنمو

 عج راماف ءراعاق كحال قع ؛ كلا لاقف رصم ىلا جورخلا ناورم داراف ةبتع نبا

 ةيطرلا خوبرلا نبا اي هل لاقف ًاشاَخ ناورم ناكو هيلع يبأف يحالس لع ”دثر دلاخ هل لاق

 دلو تك" يل لاقو الملا سور ىلع ىبس ىف تعتس ام اذه لاق همأ ىلا ذلاخ ءاخغ

 00111 + مرمأف اهدتع دقرف ناورم ءاغ  ءرمآ كيفك | قاق تكسا : تلق

 ريسأ او : نحصي نجرخو هنلتق تح هنططغ مث - فحالملا ينعي  نيكداوشلا هيلع

 نم مظعاراعلا نم كيلع ىتبي ىذلا نا تلاقف اهلتقيل هيبأ ةأرماب هللا دبع اعدف هانينمؤملا

 أمع كس.. اف« ةأرما هتلتق كابأ نا سانلا لو : تلاق . كاذامو : لاق ء كسأ لتق

 ع
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 ءاعقأ هع عساك

 ىنا. : لاقف ةيكرقلا نبا ىلا ثعبف ةليل تاذ قرا بفنسوي نب جاجحلا نا اوركذ

 : لاقف ٠ نطاعفو ءاسنلا ركم نم نكيلو ىليل لوط ”يلع رصقب ًاثيدح ىنئدش تقرأ

 افورعمناك ةرصيلا لهأ نم رماع نب ورمع هل لاَعي الجر نا اوركذ ريمألا هللا حاصأ

 ورم هعدوتساف كاسنلا نه ق.دص هلو ةليمح اط لاَش ةجوز هل تناكو ءاخسلاو كسنلاب

 شاعف لاملا اذه مهطعاف نيجاتحم لع تيارو' ةيداح يب تئدج نا : لاقو رانيد فلأ

 ًاموي اهتمداخ ترمأو اهاح تءاس مث ًانيح هدعب ةليمج تكف باجأاف يعادمم شاعام



 ء:هي كتبا ام قلظتل رصقلا لع ىدعسا دكللل ان : لاقو املع لخد تح ريصق

 تلاقف لالا ىلع لاح الإ نم ىلا تركت تدع

 اديدح ما نيد اديئوابيش ءلامجلل ام

 ادي دشادراب :افرصما

 لاقو اري ريصق اناس
 ا

 ادوعق امثج لاج ّرللا لب

 ناكو اهرصق تلخداف لامح لا ترف سفنلا ليقثلا عاتملا ن ما ماع امل : لاق

 اوحتف ليالا مهملع نجح اماف ءهب ان ىلا انرظن:ادغ نك اذا: تلاقف ك0

 برطاو عزفلل هنادعادق برس اط ناكو رصقلا يف نم ع.مج اولتقف اوجرخو قيلاوحلا

 ورمعل هفصوو ناكملا كلذ فرع ريصق ناك دقو ءارحصلا ىلا جرخم عور اهب لح نا

 فيبلاب ايلقتنلاف برسلا وحت ةبراه تلوق ءانزلا هتليقتدساف ةبرسسلا للا 00

 ورمح لاقق ءدضلا دن الو وزرمعا كد ال ىدس كاقؤامومس نكو ا

 فقو يتح ريضق لبقأو ٠ اهلتق ىح هفيسب اهبرضو ءافش امهلك ىو ءاوس ىدليو هدي

 لوشيو اهجرف ىف هفيس لخدي لعش اهلع

 احر رف مكونه اب 2 از فوجي . ةلخ 3 موب يفيسو ينو ارولو

 دعب كلملاناكف ةريملا يللا اوفرصناو ةلياج ًالاومأ اهتيدم نم هباحأو ورم منغو

 ةيحاص نونمو « ىدع نبورمع نب رذناا نب نامعنلا دج وه اذه ور<عو ةعذج هلاخ

 أ ا نسلا يف نعط دق دعج ناكو دعا نب ركف ىنأ نيسحلا ن دعجلا

 تمتنأ اذان ولتقي نا كونج عز تومصلا انآ ا. ت)اتف ءادوس دلو كل ناك يل

 تلاق من ريس تيقف اهقتعأف ىقتعاف كبح ريغ بنذ ميلا يلام + تلق ء كاف و0
 : تلاق ٠ كب ين اذه ناك ام : لاق « نبطي ندع لهأ نم ةبارع اذه تومصلا انأ اي
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 لام نو هّتبرّقو هنم تالوف هنم اهجوزف هب تءاش هب ىنيشا : لفف ؛ كل هلام ديرا امنا

 00000 ا ة ةزة



 ةعذج هيفدصف يذلا ناكملا ناكو حرلا اهنأك هب ىومن تلعؤ اهعفد مث اهكرو اهيلا لصو

 - اصعلا سأر ىلع مزح هلل : لاقف سرفلا عفد دقو هيلا ةعذج رظنف قيررطلا ىلع ًافرششم
 يدعنبؤرمع ناكو مهغمجأب اولتقف هباحصأب ترمأ مث ء تام تح بخشت هؤامد لزت ٍق

 دحأ هغابي رت 0و نع ست ءاعلا قيرط ىنأيف ةريملا نم موي لك بكري
 فيعهنماند اماف قيرطلا ىلع لبقم سرف ىلا رظن ذا كلذ ىف موي تاذ وه انيبف هربخ
 هاءا رواه : هل لاقرمصق هتماند اماق الثم تبهذف اضعلا هب تءاج ام ريخااي : لاقو نمرقلا
 نم عنمأ يو اهب يل فيكو : لاق : كراثب بلطاف اعيجج هدونجو كلاخ لتق : لاق

 ار راسو كر 1 عدش هدف ا ًاريصق نا مْ الاثم تيهذف . ولا باع

 امودحم كاتا دق هيلع سانلا مركاو هنامربقو ةيذل ىلوم نا اط ليقف اهيلع نذاتساف
 ىدعن ورمل عف اذهةكلملا اهنيا : لاق . !ذهكب عنص نم : تلاق اهيلعلخدف هل تنذأف

 نيرئام ين لعف تح كيلا ريصملاب هلاخ ىلع ترشأ ىنا معزو بونذلا ”يلع ىنجيو ىنممنا
 يلو كتمد> 0 كاع ها كك دقو كيلا اراه 0 ينات#ي نا هنما ملو

 همت او واهل 0-0 هلو كأم كل يدنعف ثا ّ 2 تلاق : ءاتغ ىدنعو ءادج

 الام قارعلاب يل نا ةكلملا اهتبا : اهل لاق مث الوح اهدنع ماقأف هيلا هتدتسأ امف ةقاشرلا

 0 ناك رماوا رك آلام هيلا تعقدف لمفاق هلل جوا ىف يل تنذأ اذاف اريثك

 ارمعىلا تح قلطناف اجوجنلاو ارينعو اكسمو ًاتوقايو ؛يلالو يشولاو خلا نم ابايث اهل
 © ان[ هروذ ءاحأ ام تصخرتساف اهوحن فرصناو اهل ام يفعض هنم ذخاف ءرحاق

 . هدخرتستفديرئام عيج اهل ىرتشبف اهل ام فاعضأ لثم ةرم لك ىف ذخاي ناكف ةثلاثلاو
 ىرتشي نا هترمأو مظع لا: ةعبارلا ةعفدلا ىف هتئعب مث هتفلختاف اهبلقب ريصق عقوو
 | ٠ كبلغام قبو ”يلعام تيضق دق : لاقف ورم ىلا قلظناف ةين او ًاشرفو اعاتمو اثاث

 7 قاوجأىفاونوكو ك.دخ نم سراف يفلأ ىف يعم جرخا : لاق . ديرت يذلا امو لاقف

 ال أوج رخو جرد ةباحكأ نم سراف يفلأ ورمع بختناف نالجر ريعب لك ىلع قيلاوجلا

 اوجرخيل قيلاولا حيتف ليللا ىمأ اذاف راهنلا ريسي ناكو فيس لجر لك قيلاوجلا ىف



 رسم هع مم م هتاص همم مم مم م ماس ماعم ها رصصصم موجع م هم م م همس كف م ممم مس ممم هم مم همس هس مم مم عمم مم ممم ممل همم هم ممم هع ممم هم مم همم همم مم مم ممم ممم مم مم ممم هم م م ممل

 عفرف ءاذه ؛ 'ىش يأ كحنو : ئرك ءادانق .,قاكألا قوفاعكر دق فاذا

 تايتجا يف كلل: لوقا تدك ام وه :؟لاقق يللا ىأزو نود لإ رد سل نايل

 ءاذه دعب كريشتسم حقو خيش نه هللا كحّبق : لاقو ىرسك كحضف . ءاسنلا ةعاط

 ةيذدج ناكورونمتاا اهم دعب ماعلا تكلمو:دنه اهمشساو :ءاثزلا نيمو هكشلا ياس

 هيلاتيتكوهلوسرا رورسلاو رشبلا ترهظأف اهطخم ةعيذج اهيلا تعبف اهمع لتق شررألا

 تعمج ام تجوز“ نا كلملا اهيا : اولاقف هءاحصن راثتساف اهسفن هجوزل اماع مودقلاب

 يف راسو "يدع نب ؤرمح د فلختساف , ككلم ىلا ةريزخلا كلمو ماشلا كلم

 لز' هتكلمو 'اهتكلمم دح وهو هب مسن ناكم ىلا نتا ايلف تما نا

 ابم ماملإلا هل اورق ىفارصنالاو اهنا ريَصملا ىف اضيأ هباتكأ راشتساو ناكملا كلذ يف

 ىلوم هنم اندف ٠ نهوو نيج ىلع كنم سانلا هلزنا انبه نم تفرصنا نأ كنا : اولاقو

 كتكلم ىلا فرصن اوءالؤهةروشم ليقت ال كلملا اهيا : هل لاقف دعس نب ريصق هل لاقي هل

 ىضموهلوقب لفحيإف .ردغلا ءانلا ناش و ةراو 1 ةأنما اهناف اهسخأ كل ناش ىح

 ةأ ملا غلب املف ٠ الثم اهلسرأ مث مالا م رص ةقسب ريصق لاقف اتكلم محنقا قح

 مل اهدونج تير ىناكلملا ميا : ريصق لاقف كلملا اوليقتساف اهدونج ترمأ اهلع همودق

 اهدار كل ماو اغلا يكراف كنلع نما تسلو.كولمل لج 5 ت10

 ةندملا لخد ىح راسو هلوش ةءذج 6  اهرابغ قثبال ةعذجل أضر تناك

 .ةعذل تنذأو مهباودو مهحاسأ مهنم تذخأو اولزنأف اولزني ناهباحإب ءايزلادنهت أو

 أب نهبلا تامواف ىراوما الا اهرضق قءارجم نيس واط صقل املع لخدف

 هنا قىح ةدمعألاب هنتبرضب_نلز» ف نويلع عنتماف هنفتكمل هيلع نعمتجاو دخلا

 ةرغش اط اذاف ةعذج رظنف امتروع نع تفشكو هيف هتساجاف عطنب تعد مث هنفتكو

 ًاتتان .ًارظن خرأ :لاقء ىرتام مآ سورع راوشأ كسورع يرش 00 ا
 ىناوألاةلقلالويساوملامدع نم سيل هنا اما : تلاق ٠ كلذ ءارو ام ملعأ الو ًاشاف انو ٠

 عطنلا ىف ككشل هواند تلفش هقورع نملطتقال ترم مل ا نه ةميش هنكلو |

 قتحاصعلل ريصق لاتحاو ء الثم اهلسرأف هلهأ هَقاره مد هناف ىرتام كنزحال : كلاقف ||
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 هللاق كلملا ىلع داصلا ادغ اماف كلذ لثم لقف رك ذ لاق ناو ركذلاب ىنينأت ىح كتلع

 ]6 اطيق زب ىف ةكلاق ١ ىلا لب : لاق : ىنأ مآ يح د ذأ ةكمسلا نع قربخا

 فأل! ةَعِبْزأب هل رمأو ءْز هز : كلملا لاق ءدعب جوزتت مل ًاركب تناك اهنا كلملا للا رمع

 ٠ كانا روب ءاسنلا ةعواطمو رذغلا نا : ةكملا ناويذ يف بنتك نأ: رغأو مهرد

 تقزارو دا ةداغس كلمللا اهيا تقع : لاق يرسشك ىلع: لخد اذا ناَدَبْوملا ناكو لاق

 تناكو نيريش كلذ ظاغف « ءاسألا ةعاط تدنجأو ريخلا 20 رفظلا كئادعأ ىلع

 25 | را اذه نأ كاللالا :يريكل كلاتق الع نيعأو اهرصع ءان لمخأ

 هل ا نا هيلا كتجاحل تناثر دقو ةئر وقم وفاز ا تلو نقلا ف علم

 ماكف « لمفاف ال3 ةلايع ا تار ناف .اطاخو ايلقع تفرع دقو جراج ةنادكسم

 ال1 17 دق - لاف ايلضفو اطامجم هتفرعملاةيراجلل رمق ء«كلذ ىف ناذيوملا ىرتك-

 ااه نات نأ ديرا أ : ةءادكسمل نيرتش تلاقق « اهنر او :لضفات يانإ اًهراثيإل كالا

 هيفكوت تح هيلع يعنتماف كتعجاضمل شه اذاف هتمدخ يديجحمو كنساحم هل يدبتف خبشلا

 ال150 رادوط ال يح كلذ كلاي يذلا تقولا قلتو هكر
 فلا ىلإ تدللبأ © قدو تاي لمفا : ةنادكيم تلاقق  ةاسنلا ةغاط تنقاوو -

 اراد ل راتتو ٠ ريبو همدخحم تلعج كاملا رصق:نم اهلج ىلا ءراذ ىق ءذنع تراضف

 اهيذختواهقاسدل ىديسو اه 2 اهزدم نمالا ةفتكمإل اننا هل نزع كلذ عم يو

 ًاصرح كلذ ىف دادزف هيلع عنتمت تلعشل اهتعجاضمل هردص حرشو اهلا ناذبوملا حاتراف

 ككرأو كفكوأ ىح تلأسام ىلا كتدبجمب انا ام ىضاقلا اهيا : هل تلاق الع“ أ املف

 ابلع عتتماف- كترسم نم هيلا وعدنو ديرت ايف كدي عوط ترص كلذ ىلا ىتتبجا ناف

 ىلعفا : اهل لاقف هربص ليع ىت> اهنساح نع هل فدكتو اهتنيزب هل نيزنثت تيقبو مايا

 ىلع انايرع هساقأو ًارفثو امازحو ًاريغ# ًافاك و ةريغص ةعذرب تاق تلح ام

 هتبكرو ةئاقيهوهيتيصخ تح رثلا تاعجو فاكالاو ةعذربلا هرهظ ىلع تءضوو عبرا

 : كلمال نيريش تلاقف كلذب اهماعت نيريش امتديس يلا تاسرأو رخ رخ لوقت يهو
 ا( اط| نيبو اهني نوزع ةنزوررلا نم رطنل ناذبوملا تعب رهظ.يلإ اب دعسا



 تاق امون لقتتسا اماف ماطسب مانف ليللا ثلثىضم ىتح ةبَحْلا هل ربظتو هندحم تلعجو

 نةتدمحو تاث هرهظ نم هج 2 تااكنا مث هنؤدنل ىلع هتعضوف اهفيسب ةيدرك ذيل ظ

 دقو ئزنك ركسع وح تحترخو لاخلا لع طاش اوناهمحح تابت اود لإ

 ىتح اهعمراس هتفاو اماف قيرطلا ىلع ا سلجي نا اهخأ ىلا ةيجرأ عم تهّجو تناك

 اولواليتق ةوأرو ماطسب باحصأ حبصأ اماف ًاديدش احرف كلذب حرفف ىرسكى ع اهلخدأ

 فونصوردلاباللكماحات ةيدركل ذخنافنئادملا ىلإ ىرسك ف رصناف مههوجو لع نييراه
 اهاخأ ًايدرك امد مث اويرشو اومعطف هدونج اهيف اعد ةميظع ةعلو اط ”دعأو هوما

 ءاماظلا ةليللا ىف *ىضي رحألا تيريكلا نم هصف ًائاخ اهاطعأو اهرهمو اهايأ هجوزق |

 لاوم الا اهاطعاو اهبتساهلقعو اطامح ىلا رظنو ىرسك اهب لخد اماف جارملا ءوضي اك '

 هفيرششت واهايا هعف ر نماه غلب وسراف ضرأءال وو ًايدرك اعاخأ مرك أو عايضلا اهعطقاو '

 ناديملايلا انب جرخ أى ديساي ىرسكل َتلاقةيدركن امن اهدعبالو اهلبق ةأىصاهغلبت ملاماط

 نيريش هنأسمأ تجرخو ناديملا ىلا اهعم جرن ناجل ردا ةركلاب كيدي نيب بعلأل

 ٍطاوصلا هسعالت تلعجو وه بكرو تكرو تجرساف لي اعدو كاس شار

 تبعلف عرلا تذخأ مث ًابجعم ًابعل فيسلاب تبعلو ناديملا ىف تضكرو ةقيسلا لوا

 انّمحم فرعأ اهنا تابه : لاق « ةناطيشلا هذه نم كنمؤي ام كلما اهيأ نيريش تلاقف هب

 عابرأ نم عبر لكىف ان: ىرنك كاق تلزن املف ءاسفنا نع ايفان نأ نم الا

 كتلمج دقو ءآارخأ فلا يقع ىنا ىرصق"ىفو لجو تفلأ شع ل 000 |

 تيطخمو كل نيزت نأ انيلعامباو ةنسورفلاو ءاسنللام ىديساي : تلاق» ن1 1

 هماعطل محي يرتك صاف كمومح ةلستو كرورس ىته ناك اعه:تدراؤا 050

 هيلع لوخدلاب دح ال نذأب ملو سانلا ىلا جرخي مل اعوبسا اهدنع ىتبو اهزئم ىلا هبارشو ||

 ةعبرأب هلرصأو اهب باف ةميظع ةكمسب دايص هاناف نيريش لزنم ىلا اهدنع نم جرخ م1

 لجرلاهت ا مرد 0-2 1 دامصل تاع : نيريش هل تلاقف ء مهرد فالا

 . هل ترمأ دقو عنصأ فيك : لاقف ءدايصلل رمأمأ لثمب يل رمأ اما لاق هوجولا نأ

 ىنيع عقن ال لقق ىتنا لاق نافىثنأ مأ يهرك ذأ ةكمسلا نعىنربخا هل لقف كانأ اذا : تل

 ( نساحم-١)



 0 تربك امل ١ ماطس هل لاش ل زيورب ريكا كا .. لق

 لاهو روع ءارع يخأ يدركب ؟ ا ويلا ذو أ تعال ورا عقاوو ًاريثك

 لاتف هل نيحدلاو هتصاخ نه ناكو لاحرلا غلبم هنم غابو هاير هل امالغ ناك ًايدرك نا

 نوح دلع قهاط نأ انار تدار دقو ماطس ودحلا اذه نق. اتت. لزت ام ىو دق هل

 ل [نسلاك د وازع دب هللا كيري رت اف ىرخا كلما اهيأ كاَذ امو ىدرك لاق“ رفظلا

 اا ل11 د تلعلل بوجوو كقح عطنل قالو حبب هل 53801700
 ةليآ لك اهيلا ىوأي ماظسبو ا ماق ةءارجو ماطسب 2 نصل كاذخا ةيداك لاح تفوق

 و١02 نأ هاما ةمزؤ ةقاتمو ا دهع اط لعاج ناو برا نع فرصتا اذا

 ومسلاواهمارك |ىف غاباو يئان ةديس اهاءجاو اهجّوزتا نا هلتق ىف يل تلاتحاو ماطسب
 نك اك طلع اهردق ف كعاام كلل يأ اي يدرك لاق ٠ هتأر ماب كلم غلب ام لضفأ اهب

 ةريصبو اقفرو القعاطناف ةيجرا ىنأر ماعم اهيل باتكلا ىفههج وآل تيأر اب كطخحم اهلا

 مارب تنب ةيدركل باتك اذه 1 ع ولان لا مهلا مس ر هطخب فرش دكت

 هئاساةمذو ةّتمذو هللا دهع ىدنع كل نا زمره نب زيوربا ىربك اهل همك ىيسانسج

 غاباو ىتاسن ةديد كالعجاو كب جوزتا نا هنم يننتحرأو ماكس تلتق تنأنا هلسرو

 أديهش هللا ىفكو كلذ. ىلع هلل درج د حال كلتا نم ه كلم غلبي الام 0

 اانا تا ةجرا تراف اذك روح نمادك وي هفاح هنتحيو ةطخم ىرتك ستكو

 ندعو تلح اماف ةبأرق امها ناكو | املا رظلاب ةيد ركلة ةراز لأ ةكدهك م اطس 1-0

 كاذب ئمنغاو كلأس ام ىلا كلملا يبيجا 1 د يربك باتك_ املا تعفد

 ةمجرأ تفرصناأو كلذ ىلا اهباحاف اهلها ىلا اهقوش ةدشل تبغرف كنطو ىلا عوجرلا

 يرسك ىلا يدرك ى ذف ةيدرك نيبو امي ناك ام اهجوز تفرىعو ىرسك ركسع

 هتقسف بارشب هنا مث هنم لوانتف ءاشعب هتنأف ةيدرك ىلع لخد ماطسب نا مث هملعاف
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 يطأ نمدخاف كولملا ضعبل اخيطم ففلأ ااذرع نأ اومعز تلاق : اهيندح سا

 هودرطفهرهوج مؤلوهنافو ةلقلهذخأ بارغلا نا اونظف اش هيف تراص دق ىلا نامحللا

 اهنم ريطتيو فاعت ىتلا رويطلا نم وهو بارغلا اذه نم اوجرام اولاقو مهخبطم نع

 ناك اماهربخأ و اهيأ ريلا عزفو ةفرعم امهني, ناك دق ةمامح ىلا هرعأ بارغلا كلذ ىنفأف

 قاطنافخبطملا اذه ىنيرت ىتح ىب قلطنا ةمامللا هل تلاقف برستملاو لك ألا معن نم هيف

 رفحاف لخدم عضوم هيف سيل تببلا اذه ىرأ ينا ةماؤا تلاقف.خخبطملا حطس يفا تح

 تيبلا فةس يف بارغلا رفغ كلذ نع فءضي يراقنم ناف ل>دا ام ردق كراقن# يل

 لع اول ءافصو اهقاخ :نسح مهيأ تينلا ف تطسااو ةماخا هبف تاخد يح هراقنع

 بارغلا اهادانف نيع ةريرق تيبلا كلذ ىف تثبلف هيلا يوأت ًاعضو» خخبطملا نزاخ اط

 يئافواوف رعموقلا ناو كردغ يب لح كل تيفو ول ةماخلا تلاقف كيف ترّدق اذكهام

 ةشبا اي كلثمو يلثم اذبف كدهع ثكنو كئافو ةلقو كردغ اوف عو ىراوج نسحو

 ةدسلا اهنا سكاسلا ةئبا تلاق كركم قلتقو كردغ قادرا كي تقو 2000
 ساكت ري ترا دل ىف نعي نأ تولت ةفن لا ةدشل ناك ئه تضضش يدلل 0

 ْ روم ال يل امه داتعأ نم سلاسل 5065 كل نم دب ال ةيددطا كلا ًانالف تا

 اييفيف هفدقف اهمد:ناك يس ىلا تدمعف تاوما تبدعتسا نآالا اهلفاسأل 0

 ن.يهبوريشناف زيوربا ةأسعا نيربش نونمو ٠٠ اخلفأف اهجوزا ةيددبلا تفوو ةثيم ترفل

 تبأو هيلع تعسماف هسفن' ىلا اهوعدب قيريش ىلا: كعب كللملا هلدطوتو هانأ لش

 اهامروةشحاف لكب اهفذقو اهلاومأو اهرئاخذو اهراتعو اهعايض !مصغف كلذ يلا هبيحم نأ

 هيلا تئعبف هب اهامز ام عم اهلاومأ نم هذخأ م اهيلع ناه كلذ اهغاب .اماف ةلضعم لكب

 ديزتام ىلع كعبانأ ىح حتاوح ثالث يل ضقاف دب تلأس امن نكي مل نا لجرلا اهيا َتلاقو

 كربتمدعصتنأةيناثلاو يلاوءأو يعايض ”ىلع ”درت نا اهدحا تلق حٌناوحلا ءذه امو لاقف

 كابأنا ةثلاتلاو هب ىتقذق ام ارشنو كتكلمم لهأ ءامظعو كلترواسإو كح ا

 صأو كلذ ىلا اهباحاف هيلع اهدرأ ىح سووانلا باب يل حتمي نأ صأتف ةعيدو ىنعدوأ

 :تتافاهج وز ربقتقناعو اهيف يف هترثدف ةعاس همم" هيفو ماخ اهعمواط سووانلا باب حتفب

4 



 : قاقلأف ليسلا يب لاس ةباد انا لاقف تنأ ام هل لاقف ريلعلا مظعهب رف باودلا ةفلاؤم

 | راغلا فرعا | من لاقة فرح كال لهف ريطلا مظع هل لاَقف ا رفيع دقو , كا

 لاف ا ٠اهخارف اف نكت ضر , آلا ىف افانك أ رطلل عتدأو اهغولب نحس تعا

 ماقأف كترواحت ق 3> فرعنو كداون اند عمم كتيغل اع 1 ربطلا مظع هل

 0 وقدهييلاخع نط رفحمو ةكردملا راع عأ| مق رعي ناكف ريالا كالء دنع بلعثلا

 ن٠ رحج يف هذي ىل>دا محالا ىلا مرقو لليالا هيلع نجح اذا باعألا ناكو اهف 0

 . ناك ام دقفتن ريادلا تلعجو هثير نفدو هلك ًافدخارف و 0 لا كا

 ةيادلاوهدلهتراص ذنم الا [كضافأ اندهقف ام ضع اهبذعب لاقف دحاو دعب الل اك أ 3

 اذهنا اهم ظعاط لاةفاهاهدام ىردب امو ةبسغلا لمطت ريادلا هذه كام اهو ان علعأ نيد

 ن٠نكحارف هبف امو مالا ضف ن. هك ناك تا اه ناعع ولد ةيادلا قط نكت كح

 10 الر تاواندي دن راما تااقق رح الو'ايف درب اهاغ فاخمال ىلا ناتك آلا ءذه

 ل ىلاالا رظأ ل6 دمت طابا كلك قع ناو لودلا انه مطقأ نأ لغو اقاانم

 كلذملا اهداتعا ياا ةداعأا ىلع باعتلا لقأو نانك الا كالت ضع ىلخدف ةرجشلا نه

 تلق وأ ريطلا (ىتصن قل باعتلل كالملا لاقق كلملا سأر ىلع ض.قق هدي لخدأف نكلا

 كالا لآ ذه لك كح نم لم نأ تنطام لاق عن لاق وه تنأ تاعتلا لاق اهعتصت
 5 ع ١ 71 ع

 نال كل مكاو كملع لعق نه تءارام نسمح كنئز 26 ىف كذا عمد ىللا

 ا الرا كله نم سل دإ راو "ىتت قانا قاغأ ال نأ قانا يونا نأ: باعتلا

 نع َت ريتخا 1 ضر و هب 00 ع اع 3 الا نهو راثلا ند

 اهنظع ريطلا تدقفو هلثير نفدو هلك أ من ك اريغب كلذ يف ريرغتلا 5 ملو كلفن

 رطخ مظعف ناصب ملو هتلتق يتح اهريقانمو اهيلاخمع ابرض بلعتلا تبرضو تشحوتساف

 ره انا ةيدنطا تلاق ٠ ةيدنملا هده ل لاا وش يح رك 1 ىلا نيكلم

 ىلع اهلي ةراتل. ءاسننا لضفأو اهلعبو اهدلوو اهخأو اهيبأب لاجر ةعبراب ةأرملا نيع

 ا اهلعب يف اود و اهدا 0-2 ةكحف اهسفن“ ىلع هل هرب وااو اهلهأ عي

 كلملا لاق ٠ ةماذعاو تا'رغلا لثم كتب ثنحو كنتم ةءادر يف كم نا ىلع 0 أ



 0606007 15 ] ] | ز ز 0 ز[0 120 ز 1 1 1 1 ذز

 ردغلا ىلو ا كيف ع.دجا دقلوش ع نينانلاةجأ فلا 2 قدم نا ةيدنبلل

 كنار بيرق نع ىناو مننمال ةمعنلا نارفك  ةثلاتلاو كلواطت لضف ةتماتلاو كلتا ١

 ء هب ةثيغتسملاك كلملا ىلا ترظنو اهانيع تامعو امماف.. ظيغلا صصغ ىلا كلملا نم

 اهنعىلجتق . كلمت ام عيمجو كل اهتبهو دق كنتمأ نم نيركست ام يتبيي> اي كلملا اط لاقف

 كدجرا اهيل وق هيل كل امو اهبعودق كاملا نا اهساعاف اهلا يتاطنا املوسرل تلاقف ارجع

 ةيدوبعلا ةقرو .ةلذىلا راغضي ةعادلا ٍنسِإ كبدأ لاهاو كسح ول ىلا كسفن لف

 اط تلاقف « هيدي نيب تماقو كلملا تيغ اماع تاخدف تلبقا كلذ لوسرلا اهتغلبا اماف

 تاب ناكل ىف ىل ىنمكا قديس 5 كتانز ف كوكو مظعأ نراب هيدا

 فاطعاالو كسمامح نم كب كلمأوه ئىشإ كيلا ة ههد ودم تع بل: ةويبلا 2 تلق 3 526

 هلصأ ىلا عجرب عرف ”لكو ىنم لضفأ وه نم يتوف عفر نم ماظي لو كلضف نم ل

 ىلع كتكلم دقف. بولا الك ك نع ىعدف َتَقِدَص تلاقف :هحنس ىلا

 نيالا ةئبا: تلاق... هيلع لضف كل سلق :يعداخ نالف نم كتجوزم.اناو كهل كر

 ءاسد ا 0 م ءامظعلا حاص ن نمو ' ملفاسأب ةمش بطت : روم دلل ىلاعم داتعا نه

 امو توملاباط دقف اذه 0 بم نع ذا اماق كارظن نسح توحرو كتل قر اعاو

 دعا هعقوم عشب 8م ا كتم ةرثيملا 1 نا كلملا ام تلاق 5 تل وس ىذلا

 كح ند يشل 5 كيلع نم ون ال اهماف ةيدنطا هذه نك سرتد اق كدنع ةفلاغا 3

 ةروتوغ ةبيش يعامناو ابلع كلت فرغتف كتكلم لهأ نم الو حرلا كلع نظمت

 ىه اهعاف كنلق 2 اهعق وم كهل الو: ايم سرتحاف اه نع "كريو اما يا دق

 مظعو بلعتلا ما نم ناك م اهلتق الا رفظلا نم انيدبا يف نكي مل كلتق ىف تلاتحا

 ةرجش قرف ةليل يف عاج اب ايل نلت امميدح نم ناك امو كلملا لاقف ء رنطلا

 آي ءاع باعتلاو اهعلتقاف ديدش ليس ةرحشلا كلت هيف ىذلا يداولا لاسف اهنم لك أ ايل

 هاقلا ىل 0 3 هش ند ةدمعل ا يا باعُتلا قل ىَح اهعضوو اهعفر ََج

 ناتج ناجم لل لعوب ناصع الا تع راهشالا ريثك لبج حفس يلا ليسلا

 لع رده الو 1 فرعي ال ًارعشقم ايصق ة ةرجش 3 ىعقاف ًاددع يصخ ال ربطلا



 قابسغرو انظا 0 املع تابقاو ند كف ة الع تلخدو 'اهيلا ت تانقأو

 ةعاسبل دع 8 كلذب اهرورس اههاعاو درلا 0 -كللاسلا ةنأ املع تدرف اهلصاوم

 دقشكنا : اط“تلاق اهب تسنأ اماف اهب سن ألا رهظتو ابغ اهتأت ةيدنطا تاعجو تف رصناو

 | 1 الاي لقلف بم ا. ةدحاوا نيلو كلذطق انعم تترهقو كلملا يلق تلتسا
 تفرع امل ينا : تلاق . كيلا عاطقنالاو كل ةبحبو تهتوأ اع ارورسةادزنل ذب انَتلَضَف

 ةاناؤملا لثمهدنعدب ىلغ-أ *ىث ىلا ىنه كلملا عجري ال هنا تماع يلمح ةلقو ىبسن فعض

 ىلعف ارامافةمدخلا لضفو فادالإب هباق 0 ةكرملاب مع اذا هطسبا ناو ةولخلا يف

 00 000 ىلا تفايحو لاا درو ءامك آلا ةقنأ ءاكن ناس قم ياززو ةرتتسم كلذ

 قاب يذلا لم ىف قري ال ىرطخ د يلاح ل ىبسأ 1 عم 0 ا تر نأ

 لاحرا|بولفنات ماع كلذ كالملا ةننأ تعمس اماف ٠ كلدب هئاسن عيمح ىلع يناضفف نب

 ةدع كلذ لع نا تمرعف- ةلكشملا دنع هاملا يف ةباجالا ةعرسو ةاتا ملا الإ لامسن ال

 ةنالف ىلآ ى اهيراوج ضعبل تلاقو اهرصصق يلا تفرصناف كلملا باق قاطعتسال

 يل ضع عجو نم ةليلع ىبا اهيماعاف اهدنع كلملا تنأ 5 ناف كل نيكاسلا هذا ينعل

 هلتقواهتيغ ركذواط كلملا قرف كلذب اريخأف اهدنع كلملا اذاف ةبراخلا تقلطناف

 اطل رمكئان ىف نبل هنا كلما اهيا تلاقق ءاهنابتا ىف نيزتام : نئاتلا ةئبال لاقف اهابأ

 ماقف : ةمحر عضوم ىف يهو اهلهأ تقراف دق ةبيرغ اهناف اهيلا رصف الزم لثم يدنع
 ةرسكتم ايه ندحأب يثمت هيلا تءاقف اهساحم باب ىلا ىبتثاو املع لخد ىتح كلملا

 يف هتساجأ ىدح هدبب تذخأو هينيغ نيب تابقف اهرطعو اهبطب ةقبع اهتيزو اهلح ىف

 ىلا اهذ ء هب وورسلا ةرهظم هيلا ةكحاض هيلجرو هءدب لق: تلعجو اهشارف ردص

 هتجاح ىضق اماف هيلا هتباجأ الإ اش ةولخلا يف دري ملو.هتت اف ةعجاضملا ىلا اهاعدو هسفن

 ' 5 ىديناب .: كلاق كفو دسم كلوشر 15 دام: نبا :لاقف ةدالا:ىلا اهعزاب

 لوطو كيلا قوشلا حيرابت نه ىنلان امل كلذ تلقو كؤاقل ىنافش ىح كقارفل ةعجوتم

 نابعالتي اه انيبف مايأ ةعبس اهدنع ماقأو ةبعادملا ىف اهعم ذخأ مث كتولسو كدودص

 تلاق من مث كواملا ةبح كلملا تيغل سئاسلا ةنبال ةيراج تلخد ذا ٍناقناعتبو نارك اذتيو



 ءاسملا ءاذو عساك

 ١١ مني يف ةثنبا نطخ دتطا كالو ىلآ نورتف نب الن بتك يودشل 0

 ىلا شالاب هاعد نالابخلا تملع كا اهف هلحرو هليخ هيلا قاس مشجنف 0 هلوسر

 هيلا زربف مهسفن اب اوزوفيو كالا مهدونج اودروي نا كوالا ىلع راع هنا لاقو ةزرايملا

  00*يذنطا نئآلب برتخو ةعرد ةءاصخ ًاشالب تحتم ناتيرش امي تاجا

 حتتفاف هايخ م 6 0 هن ىو ديس كَ تمدملا ا ىَح هلمح عطقف هشناع ىلع

 ةناىلا اععت هلا ومأ ىلع ىوتحا اماف كلملا ةنبارصصقب اوقدحاف هنا ساو فقل مخ نشرب ٠ ١

 دعبل ا هجعر ف حلا را نئزاا كلمال لق : يت يهو لو ران تلاقف هينأت نأ كلا

 انه ير نا فلن 5 كقطع قحتس :نمم ترض تكلم دقالا اذا

 هربخاف شالب ىلا لوسرلا فرصناف . لعفاف كتةكلم راد ىلا عجرت ىتح يلإ رظنلا ن

 رئاس نءةدرفم ةرودقم أط 0 ةكلامملا راد مدق هاجس راسو تلا يللا اهباحاف ٠

 ةالصااو بهذلا _ءره طافساو ىهوأللا رخافو جابيدلا قيتعب ا ا اهيف اطزناف همرح

 لخدفهلتنذأف اهناع لوخدلا يف اهنذأتساو هئاسن نم اهريغل رمأي ملام.ثانأألاو رئاوجلاو

 اهساحردص نع في الو اباوجاهيلا ريحال اهب هنم ًابحع اهلايلو مانأ ةعبساه دنع ماقأوابملع

 ًارهشأ تثبلو اهياع هساحم ةفخ نم تروظأ ام هبلق يف قو دقو نماثلاءويلا اهدنعنءجرخن

 ىبرفظا ذا تي ياط ىف همد لذب كلملا رمأ بجتأ ام اهتتضاخل اهو تلاقف اهياع لخدي ال ١

 تقاطناف « كلذوعب ا هءاع 00 هناسن ةدع نع يلأست ىتح يقلطن | ينع الاس

 ةرحو ةمأ نيام ةارما دامسرا هل تنجو:نلا : تلاقف تفرصتاو كلذ 200

 ىقلظنا : تلاقف'. اهب جوت هتدححا هساوسنم حنات ةنبا ني هيلغ مت 00007

 ة:ضاخلا تقلطناف اهيلا عاطشالاو اهتاخاؤم ديرا ينا اهساعاو مالسلا ينم اهئرقاو اهيلا '

 دق ينا اهماعاو مالسلا ينم اهمئرقا : اط تلاقف . اهتالوم ةلاسر اتملياق يالا هكا

 ةعيخ ندخاب تأبهق كلاق اب اتربخأق تفرصتاق "يلِإ ريضتف تلأسام ىلا ايسأو 2



 2. مون مدح ممم عمم طوع او عمم عمو متم عع ودمتم امو مح كلا كلما لطم مم هرقل ءعمم قطف عال طعما همم ط هحعح حج وك مم كورا هج مم موف مسمع مم همم هم ممم هم سس سمسم هممع»

 اثايطت ىف رب انا

 ا افق ةاينح امل .> ..ىارعألا لاق

 مالك :اولاط - قازتماو يلعدنلا لاقف
 ا قا ارش تبعد : لاقف كك ام : هل تلقف حابفلا ئح. ىب لاز امو

 00 حلا تامؤزلاشصلات نسحلاو انآ ت تنك ”يلصوملا مهاربا نع قاعمأ لاك

 ةاررما ” مو ل لاه 1 اور تك :«قتيدملل لاقق ا تأ هلع حرمت ةنق

 : مصتعملا لاقق تكسو ء منا قلاط ا د ل اوفا ا 2

 ٠ ببس الب كلهأ قالط ىلا كاعدام كحيو : هل لاقو كحضف ء ئثال : لاق ءل ن

 رعشلا نم كلذ ىف ليق امتو .ء س سالب هارد قلط دق انلك نينمؤملا ريمأ ب : لاف

 قانول ولا قرنم توحنو قالطلاب ا ىلح

 01 0 يل اند ملف تناب

 0 تر اهتارشب 2 مل ول
3 : 7 2 

 قالا يح هلءاح طي اوال يدقا تيسشخ و

 رخآ لاقو
 6 0 را ل

 ثاثالاب ريغ تدصن دقو أف حلاو 2 أثاث ا تما

 ثاوتلايفكسةن نإاعيرس - ابنع َسفنلا دعو اهقلطف
 مس 4 0 1 ُ 20-0 -

2 ٠. 2 8 9 3 ٠. . 0 ١. 

 ينارملا 2 كلدغ نمدخ 58 ين كيلع مالاسأاذ الإو

 د
 اديس
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 ال ل هذ ل ل ل ل ل لع م هال عم عمم هوم ةطه عم ءقع ع هعق هعم د معة دق هقعم ةقطع قمع عاق ةع مع مع ةرعم عة مع اقل هع ها هع هو هرجع عمق مع عمرعم عع اعاع قفط ةعق عدم ع دعما

 ن ولعت نمدنغ م نتج: لاقف مهاتاف تالك تالق[ لع ني زر ال وات كد اديه ىلا

 ىلا عجرف انمنغو انحكنا : اولاق . نوعدت ما نوحكنتفا نولئسن ام مكطعي ريمالاو

 هب مابو هلجأ تاريخلا ىف دمو هلمع ىضر نم حالص ريمالا هللا حاصأ : لاف جاجحلا

 كيعض 3 تاكو 210 كاقوو كنبع ”رقأو كلوطمادأو كلمشدهللا 0 ا

 دودخلا نعأو دوعبلا دعساو هكريلاو نيبمتلاو تاننلاو نيسلاو ءاقرلا لغتك 00

 لحد هيأ م جاجحلا اهح وزف ةكربلاو ريخلا ىلع تت 0 ًادولو 0 هللأ اماددو

 ا يو أب موي تاذ
 52 3-3 3 5 / ع 2 0

 لب اهبللحت سارفا ةليلس ةيبرع 0 نه 31 3

 لحفلاَب ث امففارقإ ك. ناو يرخلابقأع كمت
 لفل لاقو مرد ل 2 هيلا عف دف هرقل نإااعدو 00 اهدنع نم جر

 لخدولاملا ةبارقلا نا 000 « لاملا اهيلا عفدأو 0 نع :اك ىل اع 3 الو ىنع اهقلطو لذه ىلع

 نبا : تلاقق + كقادبع فل هلأما هذهو تنفق تدك ل وقيس ألا نأ: 000١

 . هب انتثج امل كل ةراشب لاملا اذهو ناب ذإ هيلع تعزج الو ناك ذإ هب تورس ام ةي“رقلا
 15 ينأ ن قمل 0 نا اورك ذو .« اهقارف نم جاجحلا لع دشأ ”كوقلا ناكف

 000 اح اهتحأف لها نا فرم ندير تل زكياغ هدننع تناك هنع هللا ىشر قيدصلا

 لاقف هلعف ىلع مدن م لعفف ةدحاو هقءاطت اهقلطي ناو اهقار 2 1 هس ش

 ”قلطا مرج ٍريْغيف ابل الو ل بلا ق َط 0 3 ملف

 قطتموْباعِيامُي وسولخو بصنمو نحول
 قام بواقلا يقتنع كيلإ < هللو مد 0 كنتاعأ

 قام امسلا ىف "مغ حالامو 2 ق ةراغ دامك امكلناعأ

 يتثدح : نأق لبعو ْي لع نعو اجار ء هيمأو هل قرف كلذ ركب وبا عمسف
 ةلسجد زاصمأ ناامائلتإ هل لاغ مضوم ىلا يطبنو نفارعا يعمو ترا

 نا



 : كاق . حاضولا 1 مأ حانلا لد اضافلا الا حانجحجلا 1 كيلأ بدا ا ةينب أي

 ريثكلال ضافلا لبكلا سلو كريغي الو كريع 01 ةينب اب : تلاق ٠ حامطلا رومزلا

 تمّشيوى ام سندي نا خيشلا ىثخا ه كلان الق ناعلا يتكلا نيبلا تانك لئانلا

 نك ةيراخا ايحوؤق جاز لع 8ع د ايما : لزت مف لاق ٠ ىبابش 00

 وهاشبف هموق ىلا اهب لحر من اجب تاو مرد فلو 00 ليلس

 ترك ال دل واتت دسأأ نب نم ةش 3 اح

 حورفلاك نيضعانلا خويشالو ىلام : تلاق , كنأشام : لاقف تكبو ءادعصلا تسفنت يلا

 ةراَغ :رل كبأو أمأ البثم تيهذق اهيدتي لك أت الو ةركعا عوبجم كمأ كتلكت : لاق

 لاقو ٠٠ قلاط تنأف كلهأب يقحلإ ا حو اقدر هلو غزو لاحم ايتدرع

 ريكلاوتوللاَنِب سانلا ةياغو ريك 0 تار انا 1

 رعشلا نم رييغتو نامزلا ' فد ِهريَغو ىس 0 نإف

 رقبلا نم انيع 1 فر دنع الد ىفلا تاذلإ ورا ده

 ردكلا لعب شالو مالكلا روع ينققاوت ال ىنإف كيلا :

 نال زي [تادححو + لاق حيورنلا ىف لوقت ام : ةّمرقلا نبال جاجحلا لاقو

 هقزر نمي ابش مهشأو الاب مهاخرأو 0 مهاقبأو اشيع مهسيطأو اع ع 0 اندلا ىف

 اال[ وو ا] نأ يطع ةيلك دلما ةيلح ةفيقع ةعبحا ليم ةجوز هللا

 01 1 ادناه وز دع ةلظفاح هل تناك ايت باع قانو ةمئاق اَهدجو : اهبلع رتقتا)

 ةناحيرلاك كلتف اهلقع اهنيد نّدزو اهلهج اهماح رتس دق !ىهاط اهبصو انما اهكوامتو املاس

 |0011 نإ 1 ةماوق قلعت 1 ىلا ةكسلاو بقت + ىلا ةول ةالكو اهينتحم نمل ةلختلاو

 . هذه لثم هللا هقزر نم حجناو حلفاف تربص ترسعا ناو ت د كه ترمدأ نا ةمادن

 00001 ص رالا ىف هزم بمضلا خخيشلا ىلع ليقلا لمحاك ء راما لل لك امأو

 ناآلا مم ةّرقلا نبااي : لاق ء لوزهع اهطقو لوذر٠ اهيدصو لوبت» اهراحو لوغشم
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9 5 3 . 0 
 ثاراآسم ءاقل +: كل انف ىرصت لدا نال

 يئارملاب ةيئاونلا مجسامكح .ىعادت اذإ ماسَحلا 5-5 ريل سا

 ىريغلا لوق. جا اجا تخخأ تاز قو

 2و 2 2 4 0 5-6

 ا ةتباو برس لثم تحل

 هرب ع 2-7 3

 تازدخ هش ن1 5 0 تضم اخرس 30

 تارطع ةوسل 0 تستمذإنامعن طن اكس عّوضن

5 - 

 تارتوم :رمحرللا ني نيبلبي كيب ند م ل نر“

 تاربغ الو م هو 9 نين ارعلا مث 2 عد

 تارعجخلاو لا 0 ا ل

 تارجتعم ءاحطبلاب سناوا هك رعتاومسلاق وف ىذلا لدا

 تارمتعم راخاسبألا: 20 ىقتلا نم نانبلا فارطا ني

 يدس ردت رخل عر لات ةدنك و خيش نع دايز نب دمحم نع ةءاوع

 لح نم تناكوءاب زلا اهل لاقي هل ةنباب رصن هيلع مدق اماف ىئاطلا ةصفح نب ةمقاغل ًارئاز

 بلاطلامركببو بطاخلا جكس دقو ًارئاز كت أ اهب ال لاقف اه حاف اهريصع لقا ةأمن

 شاف وفعلا 0 خؤوبو وفصلا كنه ليغ م 25 و -نأ : لاقف بحار يافا :

 ًاسخو أ امصقق هموق ديس لملس نب ثراخلا نا لاف 3 ىلا 0 3 كرمأ 2 را

 تلاقف ءاب زلات تلخخ اهسفن نع كتنبا ىديرأف هتجاحمالا اندنع نم نفرصني الف اتيبو .



 طق ايندلا بحاصكر أ مل ىتاف 0 اجا هل 0

 نب رفعج تهد ةبامل 5 لاو » َقَنم وما ريمأ ان كاذ امو: . يزيزعلا لاق )ع ًاشيع سل الو

 يدنع اهل نكي مف تظاغاف لالداب ىنتلك ىدنع اهنرثإو ىنم اهعقوم متاع دق رفعج يبا

 نبالاقف تكسو لاق . ًاعجوم ارض اهبرضضو اهيلع تننو تح راصقإ اهدنع الو لام>ا

 هللال وسر يراو> ماعلا بريب , زلا اذه نمويرضإو مهءاسن نوبُدون سو د هيلع هللا ىلد

 لهأ ءاسن لضفأ يهو ل تلد ءامسأ 2 رما ىلع بو هتمع نب و ل هللا ىلص

 اهقا رق بيد كلذ ناكو اهدي رم 5 32 اك ربي رت نق الع تع 0 1

 ىدب تلج نا قلاط ص لاقف هبأ نم اهداح ءاذ هللا دمع اهدلوب تثاغتسا اهعا كلذو

 000 011 نأ رع تدع يراضتالا تلم نب. تك ادعو هنم تنايو لع ابو

 لاقف اهنبو هنيب اهونب لاح ىح اهبرضفق تارجاملا

 .مثمللا ملو جوف ةطبخك اتطبخل الزج هوني الولف

 ةرمشع هل 5 3 ف ماعطلاب اعدو ةسفن تباطو بضغلا ىسموم نع ئرسق .٠ : لاق

 ىلاب يف اهو نئثيدحلا نع يعاطشا نم تمحعاو تفهاتق 5 نيثالثو مثهرد 0

 هنم امه لغا او

«+ 
-_ 

 تاقلطملا

 كراج دف ني ةورع نإ ماه ةعرافلا فدو نب جاجا مأ تنك :..لق

 ءادغنم اذه ناك نا هللاو قلاط تنأ لاقف ةركب للخت اموي اهارف ةبعش نب ةريغملا دنع

 هّللاو كربغ هللا دعي ال تلاقف. تا دل كلما ءاشع 7 نك ناو ته رح دفل كموت

 ٠٠ جاجحلا اهدلواق. جاجا وبا فيدوي هع اهيلع فئاغت كاوسلا نم الإ وه ام
 .اهنم راغشا اهنفو



 تاروضلا : ثلاق ء كحتوزت اف: نمدهو مت ىلإ ناح رخو تادتا نأ نحو دقا نا

 مهرد دلال اهرهمو ءاجأ اهخا ىدمملا جوزف 5 تجرخو اهقتعاف ٠ ا

 ءامسأ نم : لاق ء اطت بهو كو ءامساربخ ام : تلاقف اهلبقتسا نارزهملا مودقب ندحأ نلف

 ح اهنقلط : هل تلاقف . قلاط ىهف ينأ حا: ءامسأ تناك نا : لاق . تاتارسا : تلات

 فا ف لأ اهتيهوو مهرد فلأ فلأ اهترهم دقق تماع ذإ اما :.لاق . يمودقب تملع

 لكوتملايل وتينأ لبق لالخلا نيسحلاةيراج ةلخت تناك : لاق .٠ نارزيحلا جوز مث مهرد

 اليل هقرط ةفالخلا لكوتملا ىلو اماف ًانبا نيسحال تالوف هشغتو هيدي نيب دعم ةفالخلا
 ةمومطمايلا اهجرخأق ةلفمءانغ عمنا نأ تيهتشا لاق ؛ كادف تاعج انئرز نيا ول الن

 : ًاهقتعت نأ بحأ انأف لاق . ىلب لاق . ابا كنس.تدلو بق سلا لالخ ا لإ: ١ ١
 هضوعف نيسحلا ىلع كلذ دتشاف ٠ ةلخم اي يعوق اتجوزت دق ينا دهشاف لاق . ةرح اهناف لاق

 نب ناماسل ةنبا لكوتمال فصوو لبق .. ةل هيلا لاوحو راذ .ذ لإ يتعد

 اهراتخاف هياعنض سعوهيلا نام تايمئاطا نم ةّدعو ىداطا ىسومنب ىسيع نب مساقلا

 تناكو ةلزنلا ىف ةحيمق نيبو اهس ىواسّت>ةلزنم هنم تاز:و يقاوبلاقرصو نهس نم

 من اهجوزتف هيلا تلمح ” لع نب سابعلا تنب ةطير هل تفصوو ةحالمو ةقادل اط ةيراح

 تراتخاف اهقراف ىل_هفن مل نا اهءاعأف هياع تباق كيلامملاب هبشتنو اهرعش مطت نا اطأس

 ليللا فوج يف هجوف يحخرلا جرفلا نب ورم تنب ةشئاع هل تفصوو اهقلطف ةقرفلا

 ينأف ءرمأب ةميقلا ابناف امنع حفصي نأ هلأسف ةشئاع ىلإ لحنا سنأ رمت لآ د
 يلا اهدر مث اًتطوق ليالاب اهامح مث رفعج كدبع رش يفق مهللا لوي وهو رمت فرصناف

 بادر ىدعو ئدو» نب زيرعلا دبع هناا نم رواتس ىداطا نق لا 0 ١

 حيفتنم اه لج 06 بضطغم وهو مهلا م وبتتاذ جركل 2ن كلام نب هللا دبعو يزيزعلاو

 لاقف هيلع مهارجا ىزيزعلا ناكو هسا يف ساج يح لقأف نوالا عقتنم جادو لا

 ريمأى أر ناف انيلا امدلا نيل انشيع انيلع 2 كهجوب ىر. انا نينمؤملا ا

 اهب انرشأ ةروشم نكت ناو ا. هاضاحأ ةليح ادم نك ناف لا ب ا

 يزيزعلاواليوط قرطاف لاق ٠ هنع غلا اناحو انسفناب هانيقو هنع 3 لاما نكمأ ناو



 ممم ل ل ا سا هم سوما م ع ا ساس سي سس سس اسسم سو م ع 20

 نعم كلذ نايك لع ىوشو ةن_س نيعبرأ بحي ةارملا نا لاشو «٠. نهنم نوح ام

 ١ ناهلك ىلع ىوقيف ةنس نيعب رأ ضغبس لجرلاو اهناساو اههجوب كلذ رهظيف ًادحاو اموب

 هحراوج تي اموي سحأ نأَو كلذ

 سوو ب زب دي جديع < سس

 ءاملخلا ءاسن

 نأ ةياريجلحا ىسوم ل طرش رودنملا ناك لوس ىبا : لاق ناملس نب دمحم نب ىلع

 ىتبف كلذ, هيلع تدبشأو هندك | اناتك كلذب هيلع تاك و يكرس الو املع جوزي ال

 ا لا لخاو راجطلا لغات نم ةيقفلا دعي هقفلا ىلا تتكي .هناطلس ىف ينس ريشع ةدم

 تل الإ ترم ءأ تاكف يرازسلا عاشو عوزلا يف ميم دخاو هيت نأ دهجو
 دعب تتامىتح هتفي' مل بتكلا رفعج وبا هيلع ضرع اذاف لامي هيلا تاسرأو هترداب هناكم

 0 ل رك هللا عيدا ةناولحخ وهو اماقو هداف دادس ةناغلس نم ناتساِثَغ

 روك ذلا نودثاءالات ادلوملاىلعامنوم لبق اهتفقوف ةبحرلاب ةاممملا ةعيضلا ىموم مأ عطقأ

 ىخاق ماشه نب دمم نع نسا نب ىحيانثدح ٠٠ تقولا اذه ىلا نماع بقو يف

 انودلاك  ورشار قا يفقثلا اهالوا تلاقف فيقث نم لجرل نارزيملا تناكلاق ةكم

 اهلاق ٠ يربد نم تجرخ سمشلا نآكو ىلبق نه جرخ رمقلا ناك تيأر تلاق « يه
 تضر عوتيرتشافقيقرلا ىفاهعابف ةكم اهب مدقف نيتفياخ نيدلتتناىلثم ىراوج نم تسلا

 يلامتلاقدحأ كلف لاق شرج أشنملاو 3كم دلوملا تلاق تنأ نيا نم لاقف روصنملا ىلع
 حاصت هل لقو يدهملا ىلا اهب بهذا مالغاي لاق . ىريغ يعأ تدلو امو هللا الإ دحأ

 تببلهأ لنا تلاق نورهو ىسوم تدلو املف عقوملك هنم تءقوف يدهملا اهب ىتأف داولل

 00108 ناوحاو ءاوهلو لتلسو.ءانسأ امهمسا نإ يل تلاق:ء كلزمو لاق ٠ شرجي

 ديشرلااهجوز ةنيكساهمساو هدسز هنم تدلوف ل روصنملا نب رذعج جاو و د ينأف

 ذآ انو امط تعاادقو نيلجر تدلو دق.نأ ززيشلا يدها لاقف ًارك ءامسأ َتبَعيَو

 ظ
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 لضفلالاقامهعم لك ًاتتاعجو تدعقو تماسف راملاك عارذو رانيدلاكه جو اذاف اههجو ٠

 لهف : تلق ءال : تلاق ٠ لعب نم كل له : تلقف اهكيهو اطامح نم كا ىئحيأف /

 راشأف. وه ناو: تلاف .: قلخاو قاحلا نينح نينمؤملا نيمأ تافعأ نم لس ىف كا

 هّللاباتكن مائيشَأر قع : لضفلل تلاق تلك أ املف انغارف دنغ كباوج : تلاقف جرف ىلا ١
 ناطيشلار نكي نموإ9لوقي هللا ناف : تلاق , من : لاق . هب نمؤنقأ : تلاق» ما :لاق
 اهراضحاب عاف هربخاف ديثرلا ىلع لخدو لضفلا كحضف ( انيرك ءاسف ًانيرق هل

 ححرط نب ليعامسأجحو لاق ٠ مالسلا ةئيدم ىلا اهامحو اهجوزتق اهب بحتا اهيلا رظن اماف

 تلاقف“. كيف ىيجوزت تأ كل لس :اظناتككلاق يح ةيارعا 0
  10فى ١

 اعمانمجن نص وةنملا بسلا نم: ةريزغ نيش قارنا تلا ١

 اهيلاتلسرأف يتنعاف ةأسا تورق جورلا ريثك ثنك + علا لاق 0

 كيسح.:تلاقف عضوم اهتقرعو ىمفت اط تفضوف اهيل ترق تال دل 0 اا
 ثق , هلمتحم ءون انعاه نكنلو من : تلاقف . كسفن ينيجوز : اه تاقف . كانف رع دق :

 توج رف عجرا ىل تحاصف تقرصناف لاق + يمأز قون فن ضاب تااق ءوهامو 1

 كتم اًنهرك انآ تلاقف دوسأ مشو نسحن ةجو ىلآترظش ايسأر 0 30

 تدشلا# .. انم تشك اي هلا زان

 لاج رلانمنيبيش_عضوع ىاوغلا نملاج رلا بيش ىرا

 هع هللا ىذر بالها 0 ىلا أ سعا تءاح : لاق بعصم نب ءاطع نعو

 0 تا كحوز ند كلامو ا لاف ؛ يحوز الو انا ال نينمؤملا ريهأ ا ِ تااقف ْ'

 رمع ىعأو هسأرو هفنأو هدسج رعش لاط دق بايثلا رذق لجر اذاف رضحأف هراضحإب 1

 كلذ 0 لعفف هب ىلْو َّ نيذيبا نيبو 17 ماما لخادنؤ هرعش ند دخ وب نأ :

 , كجوز ىعبطأو هللا ىتا : رمعاط لاقف . نآلا : تلاق جوزلا تارا غآ ا

 مكن نيبحم نواف ءاسنال [و : نم لاق تلو اماف » ٍنينمؤملا ريهأ اب لعفا : ]اف 1



 . ع و 2 ع 1-0 5

 لاق ٠* اهدرب ذ_شن تقدص لاق ٠ حكنت و ىدكنو مطت نأ الا ةأرملا ديرت اه ريم الا

 ءاسن لمح نم ديه اط لاَ ةأ رخ ىلا لاسم نب ةددثق عم لجر جرخ

0 03 ! 0 0 

 دنه تلعفام مويل يلا االالا

 ىّرجاذإ نيبرصقلا طانمديدش

 هدذهو جايبلا م

 : 1 كحد

 30 مالسلا يم ضال

 األ اذِهف

 علق نه كلذ
 ع

0 

 هاا 0 اذبف

 دوا 3 اجلا يدنع تيقباذإ

 دقعلا | ميز 3 لثم هاضيبو

 ذنجلا ف رصنب 000 ' ةحاحا

1 

 0 0 داق ع

0 0 
 ةرخابلعفي اذكه هللا كدعبأ هل لاقف هابإ هاطعأف ةبدتق ىلا هب ىتأ اهباتك أرق اماف
 2 ديما اا ع لل: فلصألا ند

0 10 0 
-1 5 5-2 

 0 نك نبشمف

 ئ

 نجار ضخ ا

 000 خاقن

 ترفل ةيشخ الولف .جاجأ

 ْ مهردآلام اح وامملا ند ةب راح هريس مفلا ريغشم هدج وف اهحوز راضحا :رمأف

 ' عييرلا نيلضفلا نع ىكحو ٠٠ اهليبس خو هيلا تعفدف ةنامسجلا راتخاف اهقالط ىلع

 " ًاحيبق اممد جرفلاو ًاارظ ًاحيص لضفلا ناكو ”يجيخ ارل' جرفلا هعمو ةكمب ناك هنا
 " كلذك اه اميبف نايدغتي ادعقو ةكم تاقرط ضعن ىلا افرضنا مث ىفاوطلا ىلا احر

 نع هتعفرف عقرب املعو ةلكش ةنسح ةيهب ةليمح ةارما انهلع تفقو ذا امهماعط ىلع



 ٍإ

 اه اجّرداّوفلا فوخشمةلاسر 0 7 ىلغلا جقزا اعل هنأ

 نا كد ام فىعو مهد سمع ل ذا هشاف

 أها رهو رطل سلا نع نمو هدو مقتسيال نم“ هللا حل

 تماقأو ةتماعاف ةورع ىلا تدعلو هادنع ند تح قلاط ا طز 8 ىلطنا

 هنح وزم اهادع تضشا ىح

 ني
 ايس

4 » 2 

 لح رةقلطع جوزت واهقلطف يم انآ ناكو أ سمعا ندع تناك لطخأألا نأ فر ف

 تركذ ذا لطخل الا عم ةسلاح موي تاذ يه انيبف ةيجعم يباغتلاب تناكو بلغت ىت نم

 هنأ مارك ذف اهب ام لطخ الا ىفرعف اهعومد تفرذ مث ءادعصلا تسفنتف لوأالا اهجوز

 لَه اكناو لولا

 حو ا د هنو ا ٍدَجَو ىلع انالك
 ا ِ ٍ 1

 وني كاذك ىلوالا ةلطلا لع اهجو زو ونت يضاملااهجو زيلع

 : جوزلا لقف . هيف عقتو هبيعت تاعش دايز يلا اهجوز ةأرما تمصاخو .. ليق

 17 ذو اهحر مقع تريك اذا ةأرملا نا اهربك ةأرملا "رش نا ريخالا هللا حلشأ
 مب هل مكحو تقدص : لاق . هلهج لقو بار ىحتبا نيك كا لجرلاو اهقلخ كو

 ىلعةيدعتسم لامحو مسجو محش تاذ تناكو دايز نب هللا ديبع تنادأ انما ناناو ف ذو

 ريمألا هللا حلصأ : : لاق . كوكشت ةأرملا هذهلاياه : لاقف ةقلحلا ميمدد وعلا نافل اهي در

 نممأ يه يلام نم اهتودك نع اهلس لاق , لك ان بالكلاو هينتمعظا ماعطب قع نمتفا '

 ) ١ نساحم (



 - كلذ ا لاَقف هش 0 3 كلدب ىخرف 0 هتاصف ناف قاللطو ك كلا 0

 كيمالكو الك يحوز عمد 0-5 ناكم يلا قاطناف كلاع تننض اذا امأ تلاقف

 ْ لقو هب رعشت ال كن اك دعقا مل
 لعل ىلع مودنال لولم لاصو اهلاصو نإدبعلا تنب هللا احا 7 7 6 و 2 7 7 و 1 ١

 < وجاا ع

 ىلغ*رماع هلام ىف نكي 3+ + ارماع اجه قوس نأ دع
 5 ك - 2 2 4 1 : 0 ٍذ

 ىلجا نمناكنإواموي تب ااماذإ ىفلالتقن كل وز تاف
 1ع 2 5 5 7 6 : سا 0

 يلج اباصو نم مويلا ىفإو ياوس ىف تبوه اذإ [ءؤب ىناتقتف
 فرع ناكدقو هلوق هباق يف عقوف رهاع هعمسف هب هنرمأ ام لعفف قشألا قلطناف

 نم انطن نا اورك ذو ٠٠ قالا اهجّوزتو اهقاطف الع لخدو كلذ قدصف هل اهبح

 000 لد قل ارم نيز اط ناش ةيراح ىف تاكو ةنسلا معاع تدتحا شرف
 رده الو اهعلاطي لعش هدلق يف. تعقوف ةورع هل لاش باش اهار 3 - 1 نهمأو

 0 ىلا 0 اوداراو ةنسلا تضَسا اماف 3 هدجو دئشاف كلد نم رك | يس

 تنا اذاف ًاران نيستف 0 ةنالف ةممخ د نيقلطن# لاق . 0 ىجوحا ام تلاق

 بنيز عمست ثيح يل وقف تساج
 مث 5 3 2 :

 ناكو 0 ىلذت تناكو اهوق بنيز تع.س اماف كلذ تلعفف ةب رات قلطناف

 ٠ ام ةسحم تلاقف ٠٠ هل خأ هدنع

 اهاضقن ب 1 ا اماه ةماتلالاط ل

 لاقق بنيز باوجو ةيراخلا لو جوزلا وخا عم



 ٠ ٠ عش نسحب مف ه ءولابف ءاملا نوع فرح وا انا رجر الجر وأ امعاشالا نوجوزبال -

 مي تلق اههوق نم 2 5 هتحوز كلذ ةأرملا تأر اماؤ هوجو زب لف كلذ نم

 ءوجرحاو ها درطق مولصاتساف ليخ ف مويلع ا برعلا ن ٠ الحر نإ 3 1 :

 2 دَعَا ىلا ةليلو امون أامشمو 578 نم انش تض لمتحاو اقلظناف ثماط يو هنأ سعاو 3

 ىهنت اناف هب لدتغا ىتح ءاقسلا يلإ عفدا هل تلاقف ديدش شطع امهباصأو رخلا دش

 ةبضان اهادجوف نيعلا ايتأو ًاعقوم اهنم عقب ملو ءاقسلا ىف امب تلستغاف ىتتسنو ءاملا ىلا '

 تخنالظتسامث الثم تبهذق تيقبا كءامالو تقنا كنه ال بض لاقف نئطعلا انهكردأ 1

 لود 0 ًامنأف :- 2 3

 بطلا عراق لق داوس انبي تساضا ةلظ املا 0
 . 3 3 2 ص 2 5 3 1

 ِل 0 رطغمواربتايتك ط٠
 0 3-2 ع 2-7 0 :

 ا 0 احر ناب أماوق يىنجر خا

 نيعجار اًةلطناف ىعاش كناف يعوق ىلا عجراف مف تلاقو تحرف كلذ تعمس اماف

 مكل ادبنا مث ىرعش اوعمسا بض مط لاقف اصعلاو فيسلاب مهول. ق:-اف مهيلا يهنأ يتح

 : لاق نم لوأ نا ليقو ٠٠ ًازيزع مهف راصق هوكرتف اولعفاف دعب قواتقت نأ ْ

 نب صاع: هل لاه لّجر اهطخ تس اماف اهنلع ىبأف اهعجاري ناىف تدغر اهمناو اهقلطف- ٠

 ءاش ًاديدش ىوهد اهب ىدوخو اهعجأ تك لوألا جوزال ادب اي تن اماف اهجوزيف بدوا

 تلاقف ب تلتف ايار را ٠

 نطشلاك ضب تقلع . 1اذإ ىتح يتكطرتأ ظ

 نيللا هدم فصلا“ انا للطن تأشنأ 1



 تحتَ اولا دنع ا نكي مهلا مّرحام تبكر وَ

 رمأ/ ار يدب نم ايف نكي مو يأرلاةدوج يطعأ دق لجر ةنيدملاب ناكو ٠ لاق

 العا يلإ مشا نادرا انآ : لآقف هاتاف جوري نا شيرق نم لجر داراف هرواش الإ

 . لاق“ عرابلا لامللاو كل قلك ردو كد نصح لف[ : لاق. لع رشاف

 ف لو لإ لالا قاف'ام هن ال. : لاق ءسانلا بلطي ام ةياهن وه اأو قو

 ىعاشلا لوق تعمس

 ظ ” لوكأ 8 را هب 21 وآلإ 7 | اق رةىرمتفداصت 8

 0 ةةوسن اهدنع عمتجاف 00 د كلا تاج نع راش ناو 6 لش

 : ىفالإ شيملا ةذل لهو ناق . ريا نء هيف امو تلاق ءهنم كعنع اماط ناقو يور

 7 ٠ عمسا تح ريخلا ةرم هيف اهدنع ام نكتم ةدحاو لك فصتلف تلق ٠ جوزتلا

 ' ع تهضع نأ داع 0 يدئاع وهو دئادشلا يف ىنوع يجوز نهادحا تلاقف

 7 الو فاك ينانع امل يجوز ىرخألا تلاق ٠ اذه ءئىثلا من تلاق . فطل تضرم ناو
 - اذه تلاق ٠ دهعلا لوط لمي الو ”لظ فاو قادما هللا هقيع قاح يمهد

 ”000 زو درقأ نيج ىناو درا نح راعقلا يحوز يرخألا كلاق* هه نيَخ

 | دلو تسوي ال ًارورسسو معنلا معنا : تلاق + تير فيكحص ةنالف اي: ا نق
 حل بل

 د
1 

 , أ َ

 جور ثلا ىش لاما

 7 كاذو ىعالكلا يورأ نبيضلا * ترقب كءامالو تيقنا كنه ال لاق سنام اق

 .٠ هياحأ نع فاختواهفست ىتاازوافملا كلت ىف راح اءايا راس اماف هضرأ نم جرخ هنا
 ٍَ مهندحو ميياعلزتف مه ند يردي ال موق ىلا عفد ىتح ور بع ًادرف يقبو

 اراك طغت ينطحتا نا هنلا تلسرأف هتبوه كئالوا لضافا نم ارما ناو البمح ْناكو



 ةفيقس اط تناكو زهرلاو ةلبرغلاو ةكرطاو رخنلا وهو عقنلا ةنيدملا ءاسن تماع ىلا ' ا

 مبصمتو منابص ذخأتو الا تيب لهأ ةنيدألا ف نكي مو شيرت تالابتو اهلآ 200
 فئررش ةئيدملاب نكي و ءاوح امومس ةئدملا عا 0 امان ىدحا يد 2 م ْ

 ريو ماعط نم تك اوااتسو نينالةعسلا ىف اهلا لضواو الاب ذب نى 0

 نب ورمجو ريبزلا نب بعصم موب تاذ اهءاخ ءاسكلاو مدخلاو مهاردلاو ريئاندلا عم ظ

 ٠ ءاسن انيطخ دق ةلاخ اي : ا اولاقف رك ىأ نب نمحرلا ديعأ نباو صاعلا نب ديعس ] ظ

 ١ تلاقف «نهبف كماع لضفب انيدشراف نيبلا كرنب الإ فتن انسلو سيرف 0 :
  1قيدصلانباب تنأف : تلاق ؛ ةحلط 3 ةشئاع : لاق ؛ تيطخ نمو هللا دبع نأ نإااب

 ل كا أ 00 اي 20 مساقلا مأ : لاق
 تجرم امهب !هنئأف .. اهيفخ ينعت ”ىلقنع "ىلع ةيراج اي :تلاقف « نامع نب ورم تنب

 ةينب اي : تلاقف . ةلاخ 1 1 ارم تلانز فلل تنب ةشئاغ تنأف ا مداخ اهعمو

 ُ فكر دأ يف كلاج كذو تركذالإ لاجاط ةأرما قب مق مقل تدل

 نم لع ملقا كارت : لك جراف د تشم م اهعرد تقلاق كرللا أذل ىدكرجتف .كفضأ

 نمل تءجر من لذ ليغ لع 0 ا كبوت يذخ ا ىأ ك'ادف : تلاقف كالذ

 بئارتلا هئاتمم ل ها لع نشف اك ذم تأ رام هللا دبع ينأ نبااي : تلاقف ةفيشسلا

 نيقاسلاةلورسسمنيذخفلاءاقلةزيجعلا ةمخض نينثلا ةطوطخم رافشالا ةيده نينيعلا ءاجز

  000أهنف تيار ام بيعا امه نيتلخ تيار ىتا الا رمشلا ءاجوق هحولا ل

 نذألا مظع يهو راما ايراوي يرخأألاو مدقلا مظع يهو فخلا !هيراويف اهادحا اما

 0 ١ هجولا ىف نآ آلا طق ةعارق ورمع تب بنيز لم تيار اف ةحييحا نإ

 | نااياتنإ اماوتلب رمت مسالم ىو وتلا نن ايظا رع فال ىكلو ةةذر

 بلقتي فشخوأ ىئضاناب طوخم الإ اهتيبش ا مساقتلا مآ .لثد تنآرام للاوق قرانا

 الا هللاو ال نسحت مل ةأرملا لجرلا ىلع تداز اذاو لجرلا قوف الإ اهرأ لو سرب لع

 ءوفك ريغ تجورت هل تأ ف يىلاعا لاقو ..:نحوج زف نيكتنملا الغ نص



 لاقو .٠ لعتال تناكناو اهيلا رظني نا هيلع حانج الف ةأرما مدحأ بطخ اذا : لاق
 َ : <ثلا 26 َّى ءارعشلا صدع

 ع 0 - 7 00

 اهيخا ىلإ نظناف ةعرك ابيغبت ةّرح تدَرا اذإ

 ايف اهيبآ ةابشأ نإف ابيب ايلإو امنع كيبني

 رخآ لاقو
 ٍِ 2 0 هع 71 1

 ار اعو انعم طالق كلل. - انآ كاسقتلا دام رمثسك اَذإ
1 َ 3 9 2 .9 3 8 

 اهلاثءلعنب تسيقنإلعنلاامك ٠ امبنم يه امك اهنم امهنإف

 ا 1 مناخ ىرت دصن اف. .اكحاب ةتنضلا نيغ نع تنك اذإ

 | طرا هتءاناسح ركك انس والركب ءارمأ ىل بلطأ : لال دل ناوفص- قب كلاخ لاق

 اال دق 1 وعلو درهم ةءرخال رقثلا اهلل ذو ىغلا اهدا دق اهجوز دنع ةنجاع

 نينا ةتلص صهاظ لامحو ىهاط قلخو رفاو لقمع اط ةجاح اهنكرداو ةمعن يف تشاع

 اردتحلا ةعرك دعقملا ةلس نيذخألا ءافا نيقاسلا ةجل دخ نيتلقملا ءادوس نينرعلا ةلهس

 ةنيا جب اههجوو جرا اهحير فاك اههجو نشب لو فاص اهلخادي مل قطنملا ةميخر

 دل الث او ع اهالعأ قطا ايدو قرلك اهنوا قادر الا ,ةليغ فارطألا

 ظ ليم ليو نارزمذلا ين ىنأ#3 عبشم بلو عاثأ ديجو فهرم رصخو فاخم نطب اط

 002 لآل دلا لاق ٠ رمهتلا الو ام ا لوطلا 3 قارتلا نسح 8 قاملا ةتدح قاةكتملا

 " اذإ ضيحتف ةدحاو جوزتنال : ًاضيأ لاقو .. اهارت فوس كلاف نانملا باوبا حف

 عقتف نينا جوز الو تخار» اذإ ضركو تداع اذا دوعاو تش اذا سفنسو تضاح

 ْ كنهرهيو كن رقحيف اًكرأ جوزمت الو ىفانا نيب عقتف امال جوزتت الو نيرا نيب امف

 000 0 نآرركو نآردل : لاقق ٠ هللا لح اه تفرد لج ر هل لاقق ٠ كنسلهو
 2 يو ءاوح اه ِلاَه ةندملاب ةارما تيار: لاق نآس نت حاص نعو ٠ نمِرلا ةدابعو ١ ا ل ل ا



 ارهذلا اهتيورت لع تنخ نو ابل تيعأد نإ و لك 9

 انهَذ يذلا اييفصن يطا نا نصت انإ نطو كو

 : 0 لاقو

 لجنلا نيعألاو َرشلاايانتلاتاوَذ 0 ان دب ال تنك اماذإ كيلع
3 2 0 

 لقعلاةرفاو ءاهلب اطخلا فوطق اشحلا ةفافخ دك ميته

 نا ويلا نم اولك انالو ةباشلا الإ هاسنلا نم اوحكس ال : ةدلك نب ثراحلا لاقو 2

 نيهستو ًاعست تصح كح نإ ة رب لاقو .. جضنلا الإ ةبك افلا نم الو "فلا الا ٠

 : نويضرتس 'تدكف اهدلوواهمصنا اظفحأ ين كلو بح ىلع نرسم داو كا 1 :أرعا

 ةذا : .مهضعب لاقو «« ةيطعلاب نهتضرتسا ةكرملا نع تفعضو تبش نا املف اباش هابلاب ٠

 مسوهياع هللا سهلا لوسر نع ووو اج هنا وكق لع اهرغو انيهش رق لا ةأرلأ 1

 باطخلا نب رمع نع ىورو .. نسحتسلف كدحأ جوزت اذاف بعل ءاسنلا امنا : لاق هنأ |

 لاقو .٠ اهقادص يلف اهكرف ناف ءانبع ءاقلذ ءارمس اهجكوزت : لاق هنا هنع هللا ىضر '

 يورو ٠. اهقادص يف دبريام ىلع اهدحي مق جاور نم : تفسون نب جاجحلا 1
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 اهريطم ىداوتلارثلانمكلاقس  يمنرت نييداولا نط ةمامح
 اهيضَت نصغ ءارضخ ىف كضييو "معان كشيرلازالان أ

 اهايض وتلا بسام ركز. اا ك2 تذ اج روق
 ايزو ناديه ىفسعاوك 1 رز ألو بابشلا نامي رْسهذيأ :

 ةيليخ ألا بيل ىف ةبوتلو ..هيركذت نأ هل كييك لا

 0 1 ينودو َّن ع ا . ايل لو



 ا كِيَع قا أم : ءاسنخلل لاق باطخلا نب رمح نا ةحاشأ شا رع

 0 00 9 كلذ: تلاق 2 ران 31 َّى معا ءاسنخ اد : :لاق 6 رصف ن 0 تاداسلا ىلع ينك

2 0 

 ازخو وشب ةرهدلا نتج أو ازمتو اعرق رهّذلا ىققرعل

 2 ا يبق حبصأت 0 00 يلاجر ىفأو

 اناء لا ذإ ُسانلا دإ 0 اونوكي مل 2

 5 ا 7 2 0
 ازعو ادم ةريشعلا نيزو كلام ف ةأرس اوناكو

 ارح سانلا نم نونئاكلاو, ع 3 جدقلا ىفوهو

 ال 000 حاملا ضي 00 0

 انمردعَ بلان براق سطام

 . اتوا زخ سبلت ماسلا يفو 00 الا رد

 ..اهعسوةنيدلابتكر د ةجاح تانقأ 2 .| و ذ 0 ههحح ن م ءاسنخلا ربخ يورو

 _ اهؤاكبلاط دقف اهظعو قد ابلك هذه : واثق باططا نب ربع اونأق اهموذ نم سأنأ

 > تلاقف اهسأر تعفرف لاق ء كسنخا. ::لاقو اهاتأو رمع ماقق' مالسالاو  ةنلهاشلا ىف

 تادآس ىلع ءاكبلا : تلاق . كينيع يق ام حرفأ ىذلا ام : لاقف ٠ 0 اااه

 | تادف تلاق )2 مهج 0 بوللا ذاع محو ةياهاجلا 2 | وكله مهم 215

 - ةدسأل يبا اما: تلاق و تلق ام ينيدشنأف : لاق « ا ينداز يذلا كلّدف ىأو ل
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 2 ل ل يل م ا
 رارضإو لوح هل اش نمر هّدلاو 2 بفرص هد د دبل

 دان ةساز :ى جلع ةناك هب ةادبلا ين 0 ل

 ةببتكلا فاعذو ءارب_ةلا ةنسلا رطم ناك تلاقف ارخص انل يفص ءانخلل لبقو
 امهياف ليق لح اذإ فيضلا ىرقو لزن اذا ةبدجلا ءايح تلاق ةيواعف لبق :ءارجلا

 تدشنأو ٠٠ ديكلا ةرمخ ةيواعم امأو دا ءاقِف ركض اما. تلق ىسأ كلم

 اهخأ رخص ىف ءاسنخلا لوق نسحتس

 رسعألاب وضتلانمزلايفناثيغ  َةَدَع لاخلا ارم نادسأ
 هو

 0 دو أعرف 0 قف د أعيفر ىدانلا ىف ناّرمق

 ةثاع مح تلاقف رعش نه نادص ب 9 ا أ هيلا ول 2 مءاكورو

 يو تر يام 4 1 يل لاقف ًاقفنم ًافالتم دارنا يجوز 01 :

 اهراربش نم اهتطعأ ول : هنأرما هلتلاقف تاسع ثالث هلام ىفرطاشق هيرخاف ركام لا

 لاقف ب لبالا ينعل # : ١

 0 ا 2 0
 اهراع ىتتفك دقزاصح يهو اهّوارش ا ا اي هللات

 اهراتص رعش نهتدختاو اهرامختقزءتكله نإو

 روت لاق 2. تا تح هعزاا ال نأ تردد رادصلا اذه ةتذختا رخص كله اماف

 رعش ن هراآدضا ملعو ةياهاطشا 2 انا 96 يا لاق ىبأ نت دح يدا 5

 اس نع كم ند نال هللأو ءاتح أم : تلاَقذ رادصلا حرط يف امءلاكف امي 2 هو 2

 ةرم نب نمحرأا دبع لاق :؛ العب كنم مركأو العن كم قِرأو اسرد كنم بيطأو ٠



 ا 1 عا راف ييكحار ف سواج نوقابلاو ىلي مهدحأ ماقف ناخ باب

 رسما انا أ ناهس هدب نصي ىذلا ا را نع أولاق ء من أ كمن كلاق

 0 لاقو ٠٠

 اودشنإةالصلال هاةكحتص اهضح | ةالصلا يف ينإو
- 
 ودجس ههلإس 3 5ةداو و 5 ادإ ةدحس ىف دعقاأ باسر ا اتا يم ع <

 2 : 0 1 0 ١ ج8١ 0 5-8 03 ٠

 اودعق مه نإ ثولا ع رساو أعم نومك ار ماوقلاو لحس

 ا ا ا ا 0 6
 ”ددعلاو ةالصلا كلت ناك 2 اوغَرف مه اذإ ىرذ | تسلف

 0 1 2 2 2 ز>7 ز20202ةز2ة2ة 0 02ةز2ة2ةزة2ة2ة2ة 2000
 : - لاقو

 : ل 2 00 ُّط 0 0 ع : 6 ردا ل اغأف لصأ

 وخأ لاقو

 86 5 0 لدول |( طرا

 3 ٍَ 0 9 5 -ح 2
 2--- 2 ل 1 ا ل 7
 1 ايس هنالاص تس عمو 0 يي قع ول فلا
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 ”داّدحلا ةئسي مودقلا لث م ةفن اف نان دلاذ رفاشم تا
 : و و ع ل .؟ءه

 قاوم باسحلا موي هضايبف : 00

 رخآ لاقو

 بحر ىلإ الإ اهنم دعي مل 2 يف تايرداعلا ارق نإ
3 

 هلا 0 2 ةئس ىف عيطتس ال نحن لب

1 

ْ 
: 

1 



 قار تاورللا يلإ تلمج اذإ . داز هللا ىوقت ريغ كلامو
 رجالا

 + 5 2 ع - 3

 ردحلابت 7 ًاىرساذق رذح ىلع نكو الهم باقاي

 رقس نمزامألاكيدييفأ ًالثتشمم تاهّتلاب كلام
 رخ الاقو 2

 هيطخلا ا ءتاَرتجاوةم ايقلاب ن 2 نإ

 هيلبال مظعا كاذف تا 5-252

7 00 
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 ءاعشلا ريغ لإ لإ را ىرط بكلام

 اعلا نع ميال ءىوس .. هيك ءاوأللا لو دآالو

 *« هد

 هللازاصق امانا ندؤملا هدفا دجاسلا ضع ف نص ندرت يمس 0
 ىي : لاق . محجلا وبأ : لاق . نم ونأ : نذؤملا هل لام هيلا حرش هلع ١ ل
 ةلملآمو ::هل لق ٠ ردلادزل : لاق . كسذ رس أ ام ىف لقو لاك بابلا در اذهاب.

 اهرقع تبزرشو ريزخ م اب الشفط اهدنع تلك آف ةسارصصن ويدب تلزن : لق . ريدلا

 ىلع اولزنقةيرقرىلا نايتفلا نم ةسخ ىفا لبق 6-2 اهءادكت قرسو اهب ترو و

 قلصت دقو* ٠ ينيقلا ناحمطلا 3 ل ةصقلأ هذه ءارعشلا دا هناك ف ةماَتق نا كذ 2 00( 3

 ريرجهل لوقي اهفو قدزرفلل ًاضِيأ 2 هذه
 ًاراع تكرتو ةيزخم تلحر موق رادب تالا تشكو

 يا 5 ع
- 0 3 - ”3 

 يك د د يفجر يس جاك



 تعمق هوم هاهم و هع مع م هم مك هم مع هاه ع ماع م ميق هز مق هم عام ملل هه اه همم م همم همم هماع هم هاهم هاهم هه مع هم مم همم هو مم هم مم م همم م ممم همم هم مم مم همم هموم هممممم همم معمم مع

 0 ا

 رانلا نم وحنب ىدلا زف زؤفلاو هلِزنم راثلا ىف ىدلا يقشلا نإ

 ىراث' ا ءؤس انيق تملع دقو قيسعتو ند تمرس تراب

 رانلا نع ينح زحزو دابعلا بر اهب تطح اذق يهلإ ابونذ 'رمغاف
 ةمرلاوذلاقو

 82 : 0 ا 3
 ميدب سايقلا ىف لاح اده هبح رطل 0 هلال يصعل

 3 ع 4 اب 5-0 2 7

 عيطم نحت قمل جملا نإ -.- هتعطال اقذاص كح ناك وأ

 ساو وأ لاقو

 ٌدحاحلا هُدَحْحِبِف يك اة لالا ىصعت فيك ايجابا

 َء 5 عاع - 5-1 3 -- :
 دحأو هن أ ىلع لاكن هبا هل ءيش لج ىفو

 اًضأ لاقو

 ٍنيبم ٍفيعُص نم ىف دا 3 ندد

 نيكم رارق يلإ راَرق 0 و

 نويعلا نوذوبجحلا ىف نان 07
 مث >َ

 0 نم ”ةفواع تاكرح 5 2

 ا ناقو

0 23 

001711 
8 
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 اح تاودملا نظن ام كن اك ىَهتِإ سيل كابق لاب اميخأ

 : طن ع في ا الل

 قى

 دل ةاوهذ ام هلاو اما رو سندا نيلامألا
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 را اق

 0 لاق امغيض فرع دق ناكو ماه ينأ نع نسحلا نب دمحم

 توعد ول : تاقف غض يف طا دح ملا قاع يللا رظن لمرلا يف اندعب اماف

 لعف هللا ءاش نإ : لاقو ءاملاىلا رظنفلاق لبالا هذه ىلع أ ناك انيلع 0 هللا

 نأ نإ راسي نب ءاطع نعو .. تلطهف ةباحس تأشن ىتح ملكت نأ الإ ناك ام هللاوف لاق

 هاطعأف 0 ًاقيقد هاهأآل ىرشا م قولا 91 جرخ ينالوخلا مم

 راتب نم هدو زم هبا نراجنلا ىنآف قالا ال رخآ لاس. هل ضاع يدل ْ

 يراوح قيقداذاف دوزملاةأر ملا تذكاف هلهأ نم ًابراه جرخو ءاقلأف هلزنم ينأو بشحلا

 .. هب تئج ىذلا قيقدلا تلاق اذه كل نبأ نم لاق ءاع اماف هتزيخو هتنجعف'هلثم رت م

 ولذلا عزي صخشت اذاف مزمز رب تاخد : لاق هل قيدص. نع ىشرقلا هللا دبغ يلا نعو

 عزاوههجو ىلع هبوث لبسأ دقو لجراا ءاح تقولا كلذ يف ةلباقلا تناك املف هنن« بيطأ

 طق ائيشرأ +لسعلاب بورضم هلام وه اذاف هتاضف تبرمتف هنذخأف هلس رأ مث برشفولدلا

 ةثلاثلا ةلللا يف ناك اماف ىنتافف وه نم رظناف هبو* فرط ذخا نأ تدرأف هنهتطا

 وادلا عزنف ههجو ىلع هبوث لبسأ دقو لجرلا ءاخ تقولا كلذ يف مزمز ةلابق تدعق

 كلأسأ اذهااي تلقف لو الآ نم يطأ وع اذاف هتلضف تبرشو «دخاو هلا د

 نايفسانأ :يللاق 5 2 - تاق 5 تومأ تح لع م 0 5 لاق 5 تين نم ةينبلا ده بري

 ُ انطع الو اعوج دجأ ال اهلثم يللا اميرش اذا ينيفكت ةبرشلا كلت تناكو يروثلا

 عنطنامتاقف ةداجس لعجين أدير ضر ذل ةمهمج حدك أ اساسعا تأ - يعمصالا لاقو

 ىعاشلا لاقو حاصلا لجرلا هجو يف رثالا تدجو ينا 0

 وام سيح مويا شقيس م لاير ا



 7 ف 0 اح تا

 رخا لاقو

 ع

 20 1 ل ا م 2
 لغتشمكاي دقت اىتمىتح

 "ياه نب نسحلا ساو وبأ لاقو

 ايندلا لعصرحلا عد

 لال كن بح لو

 هن هع عاصم هع همه همم م همم مل ممم مم ممم هممس ممم هعممم م ومسمع عجم مععسم

 لوحتم سحاب هللا ٌلماعو

 ممطت الف شيعلا ىو

 يراربلا ضعب 2 أ أ اش لوش ةكاملا 2 1 نأ جف يعمض الا لاق

 ترص ان 1131

 همه 1 ا هاند ارما نإو
0 0 

 رورغ ٍلبجب ابنه كلسم: سما

 ندا يحد لا
0 2 

 نكن اهشيعو دصر ابفوتح
 2 لي د هرج

 لود ابكلمو قنر اهبزشو

 ساون نأ تيب نومأملا عمسو - 1 اذه ىف مظن'دقل : لاقف ٠

 تفشكت سيل انندلا نحتملاذإ

 لاو نإ انك ايفز ةقسو امايتق نع اهذلا تلكمإول : لاقذ

 لق د اركلا ىف لوما ىرعلا ئ ”"تاقع اهما رحو باسح اهطالح راد ىف لوقأ ام :

 اف

 3 باي ىف ودع ( نع هل

 |٠ نحلل ليقو

 0ك ئدع ةحلات تك زيزعلا دع نب رمح مالك ىل 1 لاو اذه نم زجوأ اهي 0 لع

 | حاط حالد ىلا تحاتحاو تمده دق 0 ةنادم تأ صم 5 وهو ةاطرأ نا نب

 يا السلا اللا ٠ نه اهقرط 5” يقاو ٍلدهعلاب امد ةيلا 558



 0 ا تاتا ا فانا تاتا كاان كائنا تان دانا كا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اب ا ا ا اك اك كا

 0 ”مايرألا ان ا

 ًالظ نك ايف شيعلا 0

 يبرم باعد هن مولدم ك سون معو اكوام وي حرم د ذه همر حرك 2 كح رص تحي نوع يع تال انه ا ا

 بامقيلإ تاما هلق

 اوك قا ىلع مالسلا كفدلل ران دن عع لاق

 ةرشح ءرلا رعت ناكت ري ذأاذإ
 دشتي 0 َّىي 3 رباناكو

 انني قيزمتت اناينذ مقر
 ةيهاتملا وبأ لاقو

 ابتنيزو اينّدلاب 7-3 أ
 ميلك وقلا فيرشَتذرااذإ

_- 2-7 0 

 هنيه مالا ىف تمظعئذلاكاذ

 يرخأ لاقؤ

 أس ايندلا مه

 0 ”.ثرتو الف ايندلا ره

 ارفع تالا

 نم كفشي أبايلق لل

 0 لك ىف ىتتبنو يشن

 2 ماي الا يعاذه نمو

 رخآ لاقو

 مولي ب رقنع ىرمعل فوسف
20 2 

 اهمومهاربك تناك تلق انإو

 مق رئامالو ىقبي اننيدالف

 نيلعلاب نيالا مهر جال
 8 ع

 نيكسم ىزىفك[مىلإ ظناف
0 3 5-4 0 2 

 نيدللو ايندلل حاصي كاذو

 لارؤلا كاذ رسم سبلا

 لوقعلا ىوذزفتست ُنئاَع

 لياقلاب ذقت تسل نكسلو

 .ليحّرل زمجتلا ل 6

 لوُسلا ةجردم يل دل

 لظنملا_عيفت نه ةرك اب تببش



 : 7 2 - ب .٠ هه 7 32 03

 للدلا ف نوحرياذ امو .  اذه ميفو م الع ىرذ |الف

 ال دال سر هلو انك كانغ سلف .انندللا

 داو لا رظتق نادملا هلع هللا تاولض "لع لخد امو لاق :ءاهمتك ذقو انآ : لاق

 رقعل نب دوسالا لوق 96 هريضح نم ضعلإ دعنا قر

 َِ 2 ع 27“ ِس تس ا

 ٍداإ ةمنو ملزانماوكرت قرح لا دعب لمأأ اذام
 ب 0 00 9 5 ٠ . 7 5 0 - ِِ 3

2-6 2 2 ٍَ 0 -- 

 00 هلاغام 0

 0 ٍ اوناك 0 2 0 هك

 دافنو ىلب ىلإ ريصي امو 4 اا مييعتلا اذإف

 تانج نم اوك رت 5 ) ىلاعت هللا لوق كلذ نم غلبأ : هيلع هللا تاواص "يلع لاقو

 ام'وق [عا و كلذك نيك اف اهمف اوناك ةمعنرو رك ماقُحو عورزو نويعو

 لهأزتعملانبللادبعلاقو ٠٠ (ن رظنماوناكاموٌضر ًالاوءامّتسلا يلع كب اف نب رخآ

 نا أورك ذو «« ةنخلا رهم ايندلا قالط هزيغ لاقو ٠. ماين مهو مهب راسي بك رك ايندلا

 كعتمي ال ايندلا رخآ لاقو ٠٠ براشملا ةقنر بئاصملا ةمخ يه لاق ايندلا رك ذ ابا عا

 لاني الو اهيف الإ ىدعي ال هنا ىلاعت هللا ىلع ايندلا ناوهنم ءادردلا ونا لاق ٠ ٠ بحاصب

 000 لح ةرال ؟طرما نع اندلا تليق[ اذا. لاعوت« :٠ ايكرب الإ هدعام

 رعاشلا لاقو .. هسفن نساحم هتملس هنع 6000

 0000 كله و لابس ناكو .. اعانف اكل تربع اندابأ
 0-2 عم 0 ضاق لاق 0

 باحمحلا لبس اف حتبص اف تزعو تيحح املاظ رايد

 1210111111 ا ا 00000000



00 
 ا ى هوو غال 0 6-5 دايز ب د ٠و 0 رصد دب . كحيل تعاح ا لس ة

 ١ لاقف .. سردي مالكلا اذه

 00 ريخلا معط قاذ ىف لسن الوأمذلق ريما ل هأريخلا لس

 طا اها الأف نامعنلا تنب ةقر>ريد ىلا ىهمنا ةصينق نب سانإنب ةورف نإ لاك

 ًاروس كاذدعب تالت.ا الإ ارورستت التما راد نماه :تلاق هككم اه ةاط ل

 ْ تلاق مث

 ا حر ”ميف نحن اذإ اثر م ةلاو نانا عسا

 فّرصتو انب تاراث باعت انبيم مودال اينذل فاق

 مل ىلا كل هللا لمج ال صاق و ىبأ نب دعسل نامعنلا تنب ةقرح تلاقو .. لاق

 نع كب لازأ الو ماركلا قانعأ يف ننملا كل دقعو ةجاح كيلا ميركل تلازالو ةجاح

 ناورم نب كلملادبعلاقولاق ..هيلع اهّدرل ًاببس كلءج الإ كريغب اهازأ الو ةمعن ميرك

 رأيف كوالا امأ : لاق ٠ لح اق وأ او لشفأ نك ندا نامزلا 2 ىعبفلا ديزي نإ يل

 ا ل عد مبلكو نيرخآ عضوو اما قل عفرف نامزلا امأآو 1 ةناكو 1

 سعاشلا لاق مكه

 مرارا افورمع 3 0 لع 'اننلاو يللا جرد

 ,ميعلو ةوارثو رع دعل راف علا افمهرادتلخو .

 . موس لاكم هاد ىقبتو س ااصتيفامرل

 لاج رلا نم ّيتعلا نوبحي اوناكو 0 5 ب

 لاونلا ن م ليلقلاب الج ري ةكأ عقلا قلت



 ' عراصعيأ كنكرغ ىم اهرورغب نتتفملاو ايندال ماذلا اهيأ ايف ابيهرتو ًابيغرتو ًاريذحنو

 ' كيديب تضرم 5و كيفكب تللع « ىزنلا تحن كتاهمأ عجاض مأ ىلسلا نم كانا
 مو كتيلطن مهعقتم مل ءاودلا مط سمتاتو ءايط الا مط فادوتسلو ءافشلا مط ىف

 كعجضمو كعرصم ايندلا مهب تاثم كنطب كئافشتساب مهفشتستمو كتعافشب مهعفشت

 لهأ اي. : لاقف كانه روبق يلا تفتلا مث كؤابحأ كنع ينغب الو كواكب كعفن. ال ثيح

 |ا01 [ه تنكس دق رودلاو تف دق لاومألاو تحكن دق جاور إلا زملاو هاا

 دازلا ريخ نأب اوباحأل مط نذأ ول هللاو : رضح نمل لاق مث دنع ام ربخ اه اندنعام

 : 1 6 ىوقتلا

 ابلات رم هلا عاطا اذِإ .. ابلابقإو اينذلا نسح أ ام

 ابلابقإ رابذيالل ضرع اهلضفنمسانلا ساوينم
 00 000 ل لح توكل هيلظي اندلا لاط ةبولطمو ةلاط اندلا مزاح وبأ لاق

 | فوط الأ انو يرصبلا نسل لاو. ٠. ةقزر هيف ون ىح اندلا هيلطت ةرخآالا نلاطو

 :تاقع ناسغ كولم تان نم : تلق ٠ تأ نم : كف دعت ووجه انا اذ! تنل
 : ”يدب نيب عضنف ةتدم رغم اوعي ::ءاح رابنلا 7 مك دان كلك د كاد نأ نش

 'ذلا يف : تلق ءال مهللا : تاق. اهنيفرعتأ : امل تلق ٠ نيفيغرو ءام نم اوك

 ٠ ١ هارمقا ةلادكلا تعقد 3 لع كبر تمدخ

 يي هدض #

 لبق اذه نمل همداخل لاقف كانه ريد ىلا رظنف ةريملاب”سم هنأ داو نأ اونعَر

 .ءارويل يي اوما هلا ان 0 لاَقف 3 نب نانحتلا ف 0 رح رد اذنهدل

 /ىزجوألب لاق للا ما ا : كلاقق ءريمألا يلك: اظ لاقف د اهملكف باللا

 كلت تباغامو انم زعأ دحلإ صر الا لع ايو الع. دعلا حدلط تن لها انك - تلاق

 ”0 اة دلا . تلاقف رش نم قاسواب اط جاف : لاق. ا ودع اًيحر ىحارمعلا جا



 م ما ا د ل نر ل ا ل ل 6 ل ل ل ل ا ااا ْ

 هناف ام ىلع ءرملا ىس 4 0 كك لا ءاقملا فك نيع ةفر اوصعب مل هف عنف هوق رعل

 0( كلذ ىلع مدانل ىلناو لتعم نأ هماع ”قح نم نكي ل يرلك لق «. هيلطي تثولاو

 د نملاح ن وكي تفك هل ليقف سراف 2 نمالجر ةافولا ترضحو لاق٠» ٠

 نادل ريغل اشكو ريق نكشلاو ةحح ريغ لداع كلم ىلع مدشو داز ريغل اذه

 3 هادص 0 9

 امي اعزج هيلع و عزج زيزملا دع نب رمح ئ كلملا دبع تامالا ليق

 ىلتاف ىنع فنحن ظعاو 1 8 1 ا ند له هريضح نم موي تاذ لاقف

 قبيصءيلاىنتداز كيف قبيصم : لاقو زيزعلا دبع نب رمع مسبتف « ناكم ىلا بهذي نأ
 :لاقف نا وسم نب كلملا د.عل لوسر هدنعو ةبيصع فسوب نب جاجحلا 0-2 ةسص

 «نق : لأق «لوقأ ؛ لوسزلا هل لاقف ٠ ىبيطم ىعمفخت اناينا تو 0

 ظ عهوأت بلا قوف نه هيلع 5 ران وأ باصل وأ توع ةيحاص قرافم ناسنا لك : لاق

 لاقوجاجحلا كحضف ءهفرعبال ءىش نوكي وأ هيلع ىف وأ رئي ف طقسو إلا كلا

 ال وسر كلثم هجو نيح . ظعأ نينمللا ريمأ ف نرصع

 ا ا جح |

 اين رلا لصف ىساحت

 ةقاء رادو: اهقدص نمل قدص راذ اندلا : ههتحو لا هك اطال ١ ”لع لاق

 هتكّنالم ىلصهو هيحو:طبهمو هللا ءانأ دجسم اهنم دةوزت نمل ىنغ رادو انه ف نأ |
 اهنيبب تنذآ دقو اهمذي اذ نف ةنخلا ابف نوحيريو ةمحرلا اهيف نوبسكي هنايلوأ رجتمو |

 ًافيوخحت ءالبلا ىلإ لضتلكاو رورسأط ىلا اهرورتس تقوشو اهسفن تعلو ارق |

 رصيف صقتةزاسلا فو لصالا .انكش

 ١ ) -16نساحم (



 ٠ كلا 0 ل 0 7 000 0

 ند ا نإ هر قتيل اذإ

 2 1 لاقو

 0 6 ٌْ 0 د يل

 فشلت يلب لكف ريصأف هك ثداوحلا نه,كبصتاذإو

 ظعاولا لات

 دقو سار نع هتمامع 0 د ىنارعا اذاف ةيرش 0 يعم سلا اق اق

 5 1 .الاورمعراد اي اكيد اعإسانلا اهيأ لاق هيلع ىنن 1 هللأ 0 ريدملا كا ًاسوق 55

 ١ هناق ام رارسأ لعيب نم دنع ؟راتسأ اوك الو كرقل 9 نا

 نومدقتام مكسفنأل اولحعتساف لكبأ نم ترخا قارشب الإ هرم نه مو د لدقتس َن

 9١ قلاخ نم ىوقأ ىوقال هاف هيلا نوعجيرت نم اوبقارو هنع نونحظت املأل هلع

 ىدب نيب باقتي نم برهي فنكو هبلا الإ هَللانمبروم الو قولخت نم فءضأ فيعض
 زاف دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نف ةمايقلا موي كروجأ نوف و امناو هبلاط :

 مداينب ىلع محتقيل توملا نإ ةكارغ الا صضعل لاقو 2 رورغلا عاتم الإ ايندلا ةارلا أمو

 ىلعاهف نزحي لو فئاخ وبف اهب حرفي مل ايندلا فرع نمو بابشلا ىلع بيشلا ما>تقاك
 0 هب لكوأ نمو ا رات لاا هلع انظخ نو توللا نم مكغأ كلاطالل راب

 ا عم ندب ةماللسو تاعاسلا 4صقنت رموت حرش فك فار 5 7-1 . ءانقأ توملا ف

 3 7” ثءلاهكردتساالا اد 1 الو ةلييس وهوتوملا نم 000 ءارلأ م تمرح دقل تاف هلل

 ) نساعد ةحاح نا اهف بوتكم هفيك ره ر زب كذا خرم تانك وجو صو ليقو**٠

00 

 ا



 : رخآ كاقو

 زودقمقز لا ن ف كيلع لبس

 هنّدمل هيفام ها ل

 هقدلصأ لاوقلا رف نيذكتال
 ا رخآ كفو

 امنإف دابعلا ىلع نمتعن ال

 ا لاقو

 أبتنع | يف ير يداقملا 0

 علا منتغاف ءاوس كيلع

 روطسم حاولا يف فن اتسمّلكو

 روظحمف هيف نكي مل ام لكو
 ورمل ايندلا ىلع صيرحلا نإ
1 . 9 - 2 0 6 

 هيف لذ وب نيح كقز ركيت اب

 لاح ىلع ال سيف نيصأ
 يلاعلا ضفخت موي ءامسلا نود همف رت موقلاس يسخشيرتاموي

 رخو

 اهلاني : ال ةجاح 0 بر د

 1 اذه ابل لوحي

 رخال

 يقالأ امب تينع نأ املف

 هاوسوجزا ال هللا تعد

 جرف اهل الإ ةّدش نم سيف
 ع م 1-7 0 112

 جرسلا هلت حالذق مويلاعبصيو ٠ هم

 1011 هو هوشه دفارخاو

 سلاجوهوهلىضفت ىذلا أنف

 ء 1 1

 ضورقلاب لئاسملا ينتيعاو

 ضيرع جرفوذشرعلابَرو



 5 ل

 هبهاَذَم تيعأ قز رلا ناواديمد انب تفذقىونلا نأ ارح ىفك

 هبحاص لمت انم دحاو ىنغ انته رهدلا ىرف ذإ اساور

 هّلاكَن اًروطو اروط انلاكي ةنوؤم ىف ان رهد نماننكلو
5 7 

2 0 : 

 جنم .لئماهردع سفن. غلبمو : ل وا اردع .غلبي ماه رادع عل ا 0

 ْ رخا لاقو
 ه- 7 - 3 ١ ل 2-2 2 97 5-5 1 ١

 ' داع ع نوط اياه كن
 0 هيض ِظ

 نك هيلع تاركم ةراجح نه حو مجعلا كولم نئازخ ضعل يف دجو .« لبق

 0 ارأ نيتقيل جرخ مالثلا هيلع ىموع راف وجرت امل كتم شرا وجر الا

 ضورفملا لمعلا نع نومذملا قزرلاب لغتشت ال لاق هنأ كامسلا نبا نع انغإبو «. ةونلا

 ٠ لوطي اهباسح نافذ لوضفلاو كاإو -ًادغ هنع لوؤسم تنأ اع الوغشم مويلا نكو

 رعاشلا لاق

 11 فس قرر وه ىذلازنا ةعفني ءزملا ملعو ْتملع ينإ
0 1 1 

 نادال نانا تدعو ةهيلاطل -ىدنعيف هل ىنفسا

2 

 20 9 9 © 7 ع ع 20 2 داع



 ناكو ىوتساو دتشاو ةعبارلا ةلزنملا ىف عقو اذاف هودكي اذهو هيوؤي اذهو هيقسي اذهو

 مهبصغي و مهلعتما قرسسي و مهنانامأ نوخيف سانلا ىلع سئيف قزريال نأ ينخ الس

 هابإ يلاعت هللا نالذخ ةفاخم مهاومأ

 - اا ا ا آ

 هقدر ١ىلط ىساك

 هيلع هللا لصدللا لوسر لاقو .. زجعلا هرخأ مزحللا همدقي مل نم ةبتع نب ورم لاق

 ضيفو ٠ ًاقزر كل تدحأ  ارقس ىلثدحأ مدا نإأ اي ىلاعتو كراش هلا سو

 ىدبسالا دبز نت تسبكلا لاقو :. !ومنتت اور 0

 لمجلاو ْلحّرلا الإ كلثم تاجاح تّرضح نإسفنلا م ومه حبي نلو

1 

 قاطلا - لاقو

 دّدجتت برتغاف هيتجاددل قلم يبلا يف ءزملا ماقم لوطو.
 كم' رس مهيلع تسل أس انلا ىلإ ةبحم تديز ىنمشلا تار

 لاتحم ميركلا ناف ناكم لكي قزرلا ساقلا يف ةليخلا عدت ال ءامكحلا ضعب لاقو

 د لابع يئدلاو

 ارذعتف تزح واراسي اذ شعت ٠ ' ىننلا سمتلاو هللا دالب يف رسف

 ارسسملاك نمليلل ماني فيكو هالو نوب شبع نم ضانتالو
 اا ا زف نع لوفد ع سلو دما 0 ريخ لاو بلك هللا

 مالخأالا ىًرءانماءزا نمو ىعو ئعس نم َاَط نب هللا دبع عقوو :٠ ًايئاش هودق تل
 ديسخ كه درج ذور كيه لقب هناف ناورش ونا تاعيقوت نم هقرس ىنعملا الج

 0 ء«. كملي باوخ

5 



 اس
4# 

 ماحس لا فعلا ىساخ

 ,هتقالخعمران نم ينذقتا ىذلا هلل دبللا : لاقف كلما دبع نب ناملس بطخ :. لش

 ير دنع كيرش نب ةّرقو فسوي نب جاجحلل ”نعفش ال كلملا دبع نب ديلولا لاقو ٠٠
 يضر ام هّللاو توملا دعب الإ هلك ريما وجرأ ام هم جاجحلا تام نولوقي جاجحلا لاقو٠ *

 نوئعرس مون ىلإ را اك 2 لامك ندا ننلا هيلع فاح نوع ال الإ ءاقلا ها

 0| و 58 مولا تقاولارموب ىلإ نيرا ني 0

 0000 ىف ع ف يدل موق ىلع ناخد لاق كلا نب

 ئ اهدي تكدف منان 5 0 1 - لاق « ىيأ تامأ تلاق : يبتسم

 للعلا تاولص دم كس ىلا ترجاهو كل تملسأ ىبا رعت كنا مهللا تلاقو ءامسلا ىلا
 ا 1

 يذلا ابنبا فشكف ء مويلا ةبيصملا هذه ينلمحم الف ةدش لك دنع ينئيغت نأ ءاجر

 1 ا

 4 « هدض لل
 ”قولخم مدآ نبا نا نيبراوخلا رشءماي :ءهيلع ىلاعت هللا تاولص مر دعا

 ” نالذخ فاخينطلا ْي - ةعبارلا ىفوهو ق'او اهنم ثالث نوع كزانم عب درأ يف ايندلاىف

 ؟ الظو مرلا ةمللو نابلا ةملط ثالث تاملظ يف قلخ هنا. لوألا ةلزمملا امأق هابإ هل

 .نإللا ىف عقو نطبلا ةءاط نم جرخأ اذاف نطسلا ةماظ فوج ىف هقزر هللا هافوف ةميشملا

 000 ا ك1 ةوه بلا نوت الو دب هلواشتب الو قاسالو دهب هيلا وطال
 نم ةاثلا ةلزاملا يف عقو نبللا نع عفترا انا يود هلع كلل حارا ضونو

 طب اذه سانلا هيلع فطع انام ٍناف مارحو لالح نم هيلع نابسكب هبوبأ نم ماعطلا



 اتوص ةفيلخ وهو باطخلا نب رمع عمسو لاق «٠ لالب ةشدخلا ريخو بيهص مورلا ريخو

 هلخداف نيلو الانيرجاوملا نم ناك نم رظناف جرخا هدنع نم ضعبل لاقف بابلاب ًاظفلو

 ليهسو برح نب نايفس وبا ناكو مهلخداف ناماسو ًابيبصو الالب دجوف لوسرلا جرفن 1

 ديدانص ملأ شيرق رشعم اي : لاقف بابلا ىلع ًاسواج شيرق نم ةباصع ىف ورم نباأ
 اأ اي : ليهس لاقف « "يورو ةيسرافو ”يثبح لخديو بابلاب اهناسرفو اهفارشأو برعلا]
 مهو متيأف ميعدو اوباحأف موقلا يعد نينمؤللا ريمأ اومتذت الو اومولف مكسفنأ نايفسأ

 هيف نوكي ناكم يف ريخ ال : نايفس وبأ لاقف . ًاليذفت رثك أو تاحرد مظعأ ةمايقلا موي

 رطعلا ٍحاعي ناك بلاط ابا نا يوثر هناف د فازشأألا تاءانض امأف 3+ ًاقيرش لال

 ناكو ٠ نيزا زب اوناكف فوع نب نمحرلا دبعو ةحبلطو رمعو ركب وبأ امأو « لالا
 سا س ٠ ع 0 7 ع

 ماشه نس صاعلا ناكو 2٠ ارا هع هوخا ناكو 6 لختلا قذعت صاقو يبا نب دعس

 نب نايفس وبا ناكو :. ًاطابخ تيبلا حاتقم ٌبحاص ةحلط نب ناممَع ناكو « رام طز

 ناعدج نب هللا دمع ناكو « : مربلا عيدي فخ نإ 30 ا تيزلا عيسي ب

 وبا سيقو ورمع نب ريرج ناكو . لبالاو ليخلا ٍحاعي لئاو نب صاعلا ناكو ٠ ما

 . نيدادح مباك اوناكنيريس نب دم نب نيريسو نامع نب رمعمو سيق نب كاحضلا
 راننيد نإ كلام ناكو .ًازازب ناره».نب نومي اناكو ءاتانز كن 0 0

 يا دهازلا عمجم ناكو ..ازارخخ ئأآرلا اش ةفيضساوبأ 07 ١

 هلبال هلمح 2 نب ةستق ىلو اهاف ناسار هراد ىف 07 باهملا نب ديزي ذحما

 نايرتغاناك يبا : ةستق لاقف ٠ كالبال هد قو نا ناك اذه : قش فا 5 1

 بتامضأ ؟ ذ نومألا نا اوك دو لاق .. كلذك كلذ راضابنف نآناتسي ف0 0

 سانلا لع كو بادكلاو ءالخم راجتلاو لاذنا عانصلاو لفس ةقوسلا : لاقف تاءاندلإ

 ل يا ذا راباو دفا كامو دراتخأ هاما ىو قرط لاا ةعبرأ نئانلأ]

 ميم العر

 ا يأ ا ةمقع ناكو 6 1 ةريغملا 0 ديلولا ناكو 5 10 ماشه ن لهحخ يبا وح ْ ري



 ع 2 ا ا 3 2 30 .٠

 . هبساكم هيلع اروظحم ناك ٍنإو هلع ةحصسانلا ينىتفلا نيزي

 د رالعمو 00 ا نإو هلقعلق سانلا ٍِق ىنفلا نيشو

 عرض عاجنا نميف لوقأ امو : لاق . ناسنالا ىف لوقتام : سيق نب صماعل لبقو
 ا دل قرشا نوكيأل : ءاكملا نسب لاو :ء ىفطو ىشب عبش نأ

 (لل سسنلا لمق نم كلذ ناك ولو دعا نم فرش اهدحأ وكي ءأذ بال نوخأ

 لامفألا لبق نم كلذ نكلو دحاو أمهمسن نال لضف الا ىلع مهنم ل ناك

 عاشلا لاق ,, ”ىسقلاب آلا لظفلا وح اغا. ف رتنلا نال

 ”عورخو سا نادوعاننكلو حاو كلش الثنجلاو ي 6 ا

 سبق نب فنحأالا داس دقو فرشلاب ددؤسلا سيل : لاق هنا ينئادملا نع انغلبو

 | قوم نب ديوسو" ةماعلا ف هتحم عمسم نب كلامو هبأرب رذنملا نإ نيصحو هماحب

 م رشلا اماو4: لاما منه عيبجب ةرفص يبأ نب بلهملا داسو ةموق لمارأ ىلع هفطعب

 نأ أ لاف يف عا هاثأ هنأ سو هيلع هللا ىلص ينلا نع فورعملا ث ,دحلاف ندلاب

 فرصن اف ءىوت روم رانلح نيج لك كح ىلا نك | نما لورا ىلذ

 لوسراي عن لاقءابسن سانلا مرك أ تدرأ كلعل يبارعا اي لاق مث هوُدر لاقف . ينارمعالا

 نب هللا حيبذ قاحسا نب هللا ليئارسا بوقعي نب هللا قيدص قيدصلا فسوب لاق ء هللا

 مولثم نوكب الو مهلثم ناك ام ايندلا عم ىف ءانالا ءال رع لم نإاف هللا ليلخ مهاربا

 كلذ ىب رعاشلا لاقو ..ء ادبا دحا

 ع نيحادلاو ميلك الو دلاو ءانب | طابس الكر أ ماو

 || فاك للسو هيلع هللا لص هللا وسو لع ىرازنلا ملا نصح نب ةنبع لخدو لاق

 نمحر لا قيدص فسو ًاذإ تنا سو هيلع هللا بصلاقف مراك "الا خايشألا نبا انا لاقف

 « هللا ليلخ مهاربا نبا هللا حيذ قحسا وأ هللا لمئارسا بوعي نبا مالذلا هبلع

 ىنراقلا ناماس سرفلا ريخو دم برعلا ريخو مدا رشبلا ريخ سو هيلع هللا ىلص لاقو



 ءالبلا انفعك ءآلبلا نسي 5 ددوس نه كسلا

 ءامأ :اانناتو اهي اوناكو 3 انك نسال ١ د ظ

 ءارتلا يطا نيع رك ذو اقتتال كالا

 ءاجبلا لوقأ نأ يف انا نأ مجهأ ملو لاجر ناجم ]

 ظ
 ْ رخآ لاقو

 0 0 اذإ 0 دلا ا

 كركي ىو رك قو دضا سو

 3 لاقو

3 000] 

 يس ا 0 : هه 9
 نسالواقم هوجولا ضيب مرئاق لوقي نيح ةابطت
 0 : 00 ع : رن

 نطق مهراوج ظفخ مهو ." مهراجوربعل لوط ٠ءطف ا فر اخ 0
 اي هذض #

 نيذلا 34 منيح ةلخرب لحبلا جرحدي امل هديب يسضن يذلاوف 4 2 2

 تجرخاماو رختفت مل مدا نبا اي :لوقي ىرصيلا نسحلا ناكو لاق .. ةيلهاجلا ىف اونام

 كلوأو كحيو رختفتا : لجرل مهضعب لاقو .. راذقأب تجشم ةفطن نيلوب ليبس نما

 يورو .. راختفالا اذه ا ةرذعءاعو امهنيب امف تئأو ةزذق ةفيتةل رخو ارد لا

 ىنغلاو تارامرالاو تاتويبلاو فرعشلاب ايندلا ىف نولضافتي سانلا :لاق هنا سابع نبا نع

 ا ننحا مهاقتأو نيقيلاو ىوقتلا ةرخالا ف نولضافتيو قطنملاو ةلرطاو لال ١

 كلذ يف ليقو .٠ ةجرد مهعفراو المح مهاك زاو

 ( نساخم -15)



 1 00 د ا ا ا ا اي ع ع توا سن سس جر وسب هدوم هاا امم همام ه هدوم همم همم هم همم مم همم هس مم هممع م قمم 5-5

  اهايقنم لوبت ءاقمح ها | نر تاللو : تلك دا ىاو كما توبعو

 ”ةلحاو موي يف ابكر هتفطن نم ذفنأ اهتفطن ناكف لحّقلا اهسمال اذاو ماثالا اهولعتو

 ”تياردقل هللاو حلصم ريغ ًادسفمو م0 واع الح ار تقلا تنأ امآو لخر قوعن را

 ا ىف نيك اف ا ل تع اق كشاف لع كتجوو لك

 مالسالا وةياهاجلا ىفةيمأ ىطعأمأ مهئاسنك كؤاسنا مئاه ىنبلو كلاف ةمعن ىف تير الو

 ةركلا هيب : ةيواعم لاقق ء سو هيلع هللا لص هللا لوسر 1 ا تعا

 ' لعمل لصههال وسرّنأك دقف ااتك كملع بتك أ يناق : ت تلاق ؛ مشاه ين نع ف

 ' ل كف ابك تاوعدلا كلت لتمجا» تاوعد سمح ىل تحت نأ هبراغد سو

 000000 ا نيب نأك اء انهخ. ادبأ متاع ىب سيال 0 58

 00 000 ناس دنا ل دع يب يلع ناتو لاق: ةرخاقلل نم

 : لاقف ناذ الاب يدامملا ىدان ذإ كلذ ىل لع و اننق ةيمأ 8 مايأ رك ذب كلملا دع

 "لع لاقف ء هللا ل د ًادمم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ

 لاو دعت اداعف ءاع ابيش نبل نمنابعق الم راكملا ىذه

 | ف مفاد لع .٠ كب نأ نم نيبأ اذ ه ىف ”وْلا : كلملا دبع لاقف

 لق © ايامز ىف ىانلا-ر كا لاف حلا مهنعو لكوتملا لع :تاجد

 27 الآ 1 دنع ةسع يأ نب ناووع.: تلق ءدعبو لاق ٠ يرصللا

 نم ظفحم امو : لاق : ”يواعلا دم نب ”لع : لاق ٠ ىانلا رعشأ نع ع نبا >

 ةلوق > لاك وجع

 .عياص ا دادتماو دود ام 0

 عم اوصلا ءادنئَوتامميلع انل ىضق ءاضقلا انعزانت املف
 لآ كيأو : لاق ٠ ةداهشلا : لاق عماوصلا ءادن  هلوق ىنعمآم : لكوتملا لاقف

 ع : اضأةلوذ رسيثلا نم ىدملا اده يف لدقبامو .- ىضانلا نعشأ

 000 ءانملاا حلفامسلا الولو - -انباستاب .ءامسلا اَنَمل



 هه م وس همم م همم هم ممم هممممم

 اغلا لوقي هيفو يشل و برك وحال هيدي قي وي ةادلدإ

 _ مكر نع ب وأ يعل اوس لط أ ف يع نسما ولام

 َََى 3

 لهأ تانح كو 0 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر طبس مالاسلا هيلع 3 5 اني

 لع نباو ىلا طسصاتنا 0 ءانألا لجأ

 هيفو ٠٠ ًارخخ كلذب ءافكو هقاع ىلع: مالننلا هيلع ليربج هل لعب نيا انمز

 رعاشلا لوق
 8 0-2 9 نإ ومس يلا

 هب زح يفادغ ىفزشحاف برأي هبحمل ةريخد نيش

 'يناث هللاو وه 12 موه الو "لع نينمؤملا 00 هللاو ني رق رشعم اي

 هتمركت و هتج ةنم قرع امده] ةلئاقو ةيواع ةسآ ىآو ملسو هياع دنلا ىح هللا لوسر

 ةفامذ رادب سحأ 4م تيرق اهنأ هغلب املف كلذب ا لماع نتكف : تفاوت

 تاخداماف كلام وههشح ىف دياز اهلبقتسا ةنشدملا ند 0-5 مف ذ ىتلأو تفظت

 ىلقتنت نأ كرمأي نمحرلا دبع ابأ نا ديزي اط لاقف مناع نب ورم اهيخأ راد تنأ ةئيدل

 ءةيواعم نب دبا 0 لاق . هللا ك الكت نأ ن 0 هفرعت ال تناكو هتفايض راد يلا

 :- ل يحال لبا ناو دب, نوافق ٠ نر كاعر اللف ا

 دهع ىف 1 5 2 كلف ا دع 2 دن لاق ًافح يبظعأو م قا

 اعان' لا ناك اماف مار للا ةيق نه يو ماع ا رأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 3 : تلاق مث مالملاو ناو 5 نيرفاكلا ىلعو ما نينمهؤملا ىلع : تااقف اي هيو

 مش اا ير زهيوك دن تنأ 0 اذ انأ اه : ورم لق «نعاسلا كسا

 كب ومعي وكب ةفراع هللاو ىلا ورمحج اي بسأأ دوعل كيلاو بسلا كيفو بسلا لعأ تن



 0 !اةف او 2 "'هثاع تنب ةمئاع غلب و ٠٠ لاق

 تاضفو 1 م كا او تداخل تذاع 0 نأ اناا انآ دكه

  نيزاخالو نيغاطاورسخ الو بير كفا الو سي ردك اهنا نع تيفطصاو تفظصاو

 دحيأو اعان سانلا كو مشاه ىنب نأ نيلاضلا الو مهيلع ا نم مه الو نيمدان الو

 هيفو؛ءر ولا انم دبع انم ءاطعو ًاماع سانلا رثك أو ًاماح سانلا مظعأو الصأ سانلا

 : : 1 صعاشلا لوش

 : 2 3ذ3 ع شو 0 3 . -

 20 فانم دبعل ابصلاخ حملاف تقلفتف هد نشرت تكا

 اغلا لوشإ هيقو ؛ : هموقل 0 ىذلا مشاه هدأوو

 نعوم مال همؤقلديرَثلا مشع العلاور ع

 0 دلو رب كج .٠ اميه نزلا يلو
 رعاشلا لوش هيفو ,«. شيرق مظع بلاط وأ هَساو

 كو .. هلام داطعاو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر هفدرأ باطملا دبع نب سابعلا انمو

 نعلقلا لوق»

 0 1 يح د ا وت

 دلو ةمايقلا 8-5-5 هلث» الو هلثم رمل هللا لوسر هدر

 : ىعاشنلا لوش همقو 2. ءاديشلا كنس ه1 انهو

 ٍِ ا 4 هلا كب 0

 نامجح الو رادغت 0 ال من اا الاد سانا 0 نيحانجلا ا ةعد أانمو

 26 تن ةعاغ تارماسملا ٍفو « + ماع تنب ةعأع هحسن قو ل اصالا يف 100 - 05(



 هانت ءاسك- ناك ءادر هيلع ىتلأف يفويسن اوبتحا دق كينب نم ةعن بالا ىلعو جرش

 بلنءلادبع هراجأ دق هنأ أودامف يبلع جرش ناو ريضخ ناةكرط 4 نري سن

 :صاعلا ورم لاقف رتمجخ نيشلا دع ةيولخ» سلخ رس دو ا

 ديدش هحازم 7 نايقلل بحم ىنغتلا, تايرطلاو ينل تاولخلا ريثك لج 5 ءاح دق

 فرسلاب قافنم فلسلاب ذاخأ شيعلا يخر شيطلا ىهاظ نابشلا نع دودص هحامط

 زوكش هنامعنلو: روك د هل هتكلو ترك ذا سلو تنأ هللاو تيذك : ساي 00 00

 الورصح ريغ باج لقسم اذا د تاض) ىلا ملح ديس مب رك داوخ روجز ابا نغو ١

 مادقملاةيرجلا ماغرضلاريزطاك باصنلا ميركيف شيرق نم ”لح باتغم ةبايع 00

 بلغف اهرارش شيرق نم هيف مصتخا نكال ؛يند الو ةيعدب سول ماقمقلا 520

 ليلقلا يلا اهتمىوأيو ليلذلاب اهتمءوني ايصنم اهاندأو ابسح اهمألا حبصاف اها زج هيلع

 هودقف مهنع نءاظلاالو هوفرسع مهف رطضملا ال نيدهملا نيب طقاسلاك نيبحلا نيب بذبذم

 تناو كسا .لاضتلاد نع هب دتعت سدح يأبو لاحرلل ضرفتت ردق يأ ن0

 شيطلاو هفسلا لهأ مهو مهيلا ىمت نمي مأ منزلا عيضولاو مبمذلا نكتلاو مثالا دغولا !

 تاعج اورك ّذ مالسالا ىف ميدقب الو اورهش ةيلهاجلا ىف فرشب ال شيرق ىف ةءاندلاو .'

 ناودعالدعبأو لضفالنيبأ ناكل هللاو كنارقأ ريغ يف روزلاب قطنتو كناسا ريغب ملكشت

 ىلا كؤاحر كب حمطو كاد: نماس املاط هاف قحسلا ديعبلا ةلزنه ةيواعم كاري نأ

 رفعج ن.هللا دنع لاقف ٠ كنندغ اهبف قروب ملو كيعر اف رض ل ىتلا ىوصقلا ةياغلا

 دبعلاو ينعد : سابعنبالاقف ٠ تضواف يلو تلضان ىنع كناف تكسءأ ا كيلع ثمسقا

 ءاور اا ونار ن ارث الل نرش هل أ دقو ًايحالم دحن الو ًايلاخ ردهي دق هناف

 لاق . ايش كرام هللاوف هنم فصتنا نيدهؤملا ريما اي ىنعد : صاعلا نبأ لاةف « ساتخ

 ني ع ناو ديدشل ياق نإ هللاوف هسفن ىلع الإ يدل | يقي ' الف هعد سابع نبا

 ناسذ ىنب ةغبان .لاق اكل ىلاو

 ل - 5 ّ 8 0 0



 دوقوو ةيمأ ىن 3 هرب عس ىلع 1ع دوو ةيواعم ىلع 6 ِ لاق هنأ سابع و

 0 0 ( ضانلا نم ساع نبات : لاقق تدعقو تفنو تلخدف هدنع برعلا

 : ١3- . مكب دعقملا اذه تدعق ىلإ ير كناف ::لاق ءدحتأ الف : تلق منغ اذاف .:ب لاق

 اا يع انك 0 2

 :| ولا ٠ ةنواعم 0 0 535 الأ : : هتصاخل لاق: سابع 1 كل

 قيضمالو ةمةقعيف شيب رق ءاسؤر ن 2 قاب( ما ا 0 3 تاض لق ىلب

 ٠ انا برح لاقف ولا همدقتف ةبقع ىف مع نم لجر اموب هتاف هزوحم ىح يدع الإ

 لاةفدكلوخد دار يميقلا هفاثل 1 كدعوم لاَقف هزاحو هيلا تان مف عَ نب 0

 0000 10 ل1 نلللا دنع لاق تالتلآ دع هل لشق ةمأآ نب برج نم رك نم
 ا ا101 : راآلاتف هبا ودق تللملا دنع نب ريبزلا راد ىلا البل يتاقبرح لع رت

 ريبزلا جرخ مث ديري ام يل ءاتبجأ دقو ريجتسم امإو ىرق بلاط امن لجر انءاح

 ىمبعلا لاتف .. هيلا

 ىراسال هوؤض جلب |حبصلاو البقم ةينثلا ىفابرح تقال
 1 0 0 ا 6 21 -56

0 0 

 00 هنا بحر 00 راجتسي اًربزه اثيل

 راتس الإ وراجح الا ىذ ت يبلاو مزمذبو ةكك 1-0 دعو

 راصم الا ىف اخلا 0 هفاوخ نه .ويلاعل 1 3

 ريب زأأ هياع يشع ةحطاق هيلا مأف تر هارف دحسملا هب لخدو ا ريب زلا هم دع

 ٌْ ا 1| نق نرجأ : لاقق نلطلا دع راد لخد قخودعي انواه ىلوق فيش

 فيكو لاق جرخا هل ٍلاق مث ةعاس اهتحم يتبف سانلا اهيف معطي مشاج ناك ةنفج هيلع
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 دب دنا أنعاط الأ ول او امأ اأ د بار ار تلح الو دق جف ملام ل

 | يلا: احرلاَكي حمطو كؤاد رستساو ك 0 هناق حشاكلا ودعلا ةلزنع

 2 نبااي نكشوتل هللاو اهأ كضر اهتمدرصخم الو كتمغ اج قررا كا نا ١

 نعرذنملانبا ..ناطبلا اتقلح تقتلا"اذا ناغورلا هنم كي. الو ماغرض يبل نيب عقت نأ
 عد يمر“ "ىلع نب ن نيسحلا راس دقو دجسملا لخد هنا سابع نبا نع يعشلا نع هيبأ

 سابعنبا ءاكمالكلاب مهالعتسا دق شي رق نم ةعامح ىف ريبزلا نباب وه اذاف قأرعلا ىلا

 يعاشلا لاق م هللاو تي .لاقو 0 0 دضع ىلع هدس برضف

 ىرفصاو يضيبفو جلا كلالخ رمعت ةرينق 2 - كلاي
 سه
 -م6 2

 َْى يرش اف نع اييصلا ىهذذق ىرقنت نات ا رقثو

 ا أوي كذخأ ن» دبال

 ريبزلا نبا بذغف ٠ اهناوج ىف ردهن تلبقاو ىلع نب نيسأا نم زاجحلا ت

 نم كلذ ىري امنا : سابع نبا لاقف ٠ كريغ نم اذه قحأ كنا ىرتل كنا للاو : لاق

 اذهب كنا كدنع قحتسا <ىش "يبو : لاق . نيش ىلع كلذ نم اناو كش لاح ىف ناك

 كدعؤستسإ“ىث ةيابو هقحي لدي نع قحأا ال سابع نبا اقف 000١
 ' اب قحا ىلا ىدنع قحتدا : ريبزلا نبا لاقف ءانب الإ برعلا رئاس نم ا قحا كنا

 نءنا.: لاقف ء هب تفرش نم مأ قرشأ تنأ اقف + اثيدحو اعيدق مكنات ف ] ١
 لاف . سابع نبا مست كن ا ةدايزلا ىف ::لاق+ يفرش ىلا كرش يدان 1

 اه ينباب هللاو تش فك هبل ىذلا اذه كناسل ن٠ ىنعد سابع نبااي : ريبزلا نبا

 0 بحال هللا عم تب لدأ نحن تقدص : سابع نبا لاق ٠ ًادبأ اننوبحم ال

 رقأ نمع حفدي امنا : لاق ٠ ا ء خفصت نأ كل ينبني امأ سابع نبااي : لاق |

 لهأدنء:لاق . لضفلا نيأف : ريبزلا نبا لاق , لضفلا ل هال ضفلاوت الف” 0

 ”تسافأ : ريبزلا نبا لاق ٠ مدنتق هلهأ ا الو رظنف هلهأ نع قريشا -

 نع ىورو .« امهيدح يضقناو . ددجل دا ٍتيزلو ديبكا تذن نإ لن : لاق « هلهأ ن



 | كلك عدل كن 6 هوبا نعلق كمه لع عبرأ كينعيال اذ 1ل ىات تنأو

 نع ثحاب بر نكلو ميركلا سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نباوهو ديرسشلا ديرطلا نإ

 كطلت هل و رمعل لاق كن يشع ةدبم مو كتضيب نود مرا ناوسم لاقف هفاظب هفتح

 0 امذل : ةواتم لاقف ٠ ًايضعم ماقو كتنعأ تش اهنمو كيتصي كف تبقوق ءونأ

 ش صاعلا نب ورمع يتلو لاق :. راذتعالا نم حرتساو كربقتف ذ لاخلا الو كرمغتق راحاا

 كب الإ موق ال نيدلا نا تمعزا- نسح اي .لاقف قاوطلا ىفءالسلا امهلع ىلع نب نسحلا

 لا ىضريفا هئافخ دعب ًانّيبو هليم دعب ًانباث هلع ةيواعم هماقأ هللا تيأر دقف كيبأبو

 ضيبلا «قرغك باي كيلع نيحطلاب لما رودي اك تببلاب رودنن أ قحلا نم مأ نام لتق
 « كيبأ ضايح ةيواعم كدروي نأ ثعولل لهساو ثعشال لآل هنا هللاو نانع لئاق تناو

 نيد ىف داحلإلا يعو اهب نوفرعبت تامالع رانلا لال نإ:هيلع هللا تاواص نسحلا لاقف

 صالا ىف ثيرتي مل ًايلعنا لعتل كنا هللاو هللا نيدنع فارحنإلاو هللاءادع التالاوملاو هللا

 د 6 نعرتال ١ ساما تاك نيتنل هللا ياو نيع ةفرط هللا ف كشي ملو

 ا الو زمغلا فرعض تدل تفرع نم قاف لع ةءا رجلاو كاّإو مالكو عارشب هنيبج

 ىسح قرعمةدالقلا طسواكش يرق نمل يناوةلك أملا *ئرعب الو  ماظعلا ىنمي  ةشاغمملا

 ' انس[ ان ايمالا كياع باقف نتيرق نم لاجر كيف تك احن دقو أر يغل يدأال

 اًنرهطو نجلا انع هللا بهذأ ةراهطلا تب لدأ نحنو سجن تنأ امناف ىنع كيو ةنعل

 :نسحلا لاقف صاعلا نب ورمجو امهماع هللا تاولص لعد نسحلا ع.تجاو لاق :ءاريبطت

 لغ نكعأ مو فعش لع عبطأ | ا نع ىف اهنم ينأ اهرس 1 كرت تعد

 القعاباقأن با كنا شيرق تماع دقو : ورمع لاقف : ينال ىىّدأو ىسن فزعا فخ

 لمشام اهيز>كلمشل اهنمةدحاو الإ كنف نكي مل ول الاصخ كيف ناو الهج اهرثك أو
 ”اذاطئاعلا دلك ةفاح كل نسيك ”ال عنصت كارأ امع هتنت مل يل هللا ميأو كلاخلا ضايبلا

 آداص 19 ةقرفأل. ااقلا ىعولا ضارعأ ىف تلزنو ردحتملا تكر.املط كناف ةعلتلا

 الآ ف وو تنك ل قاوامأ + نيسلا لاق ٠ ةعاطق الإ اهبف هللا كدب ري َنلو ةئنمال

 3 ع ريع
11 0 

 7 ةاسآذ

0 

0 



 مد مح -- - هيد زهد م د كد مش هت ادد هزل 2 ت22 توما رو هل نحلل جدك كا كد كف 1125-220 2 دم ص 22-23-25 0 ا ا

 ناس رغب كل ةقاطالا َتماعو انتمواق اماف انيلا ريهامجا 10 قحتسم اذط تناو كلدقلو

 نام ا اطت تثعنو ةعيسلاب تزجتحاو هءاطلا تعد 3 خط ديداتصو ماشلا لهآ

 للا دمحاف ع طفت انآ تتلو كحد قارل كلذ الول لاو امأ

 كليو :لاقو نسا هبلا نطق © ىرام كب عنص مث هماحم كنع ىنعو ةيواعمب كالتبا ذإ

 امطلاخم دنع ةلذاخماو امدهاشم دنع 0 و راعلا د.لاقم تداّه دقل ناورماب

 ةاجنلا يلا كوعدن غباوسلا ملا م - نا مكيلع انلو .غلاوبلا ججحلا انل كمأ كتله ظ

 برحلا ىف ريص' م-منا-معزنو عا ' نينلزأملا نيب ام ناتشف رانلا يلا اننوعدنو .

 ونب ةداقلاءاركلاو ةداذلا ةاملاو ةداسلا ليلاهلا كنئالوا لكاوتلا كتلكم: ءاقثلا -انع دسأ

 اوداحالو لاوهألامهلاه ام ساجملا ىف نم عيمحو تنأ مهيار دقل هللاو اما بلطملا دبع

 تدلقف ًاريسأ تذخأو ابراه تيل و اهدنعف ةقنخلا ةلسالا ةيراضلا ثورللاك لاطب ألا نع

 نامع ىلع بنو نم مد تقرهأ الهف يمد قيربنا راوخ بورحلا يف كنأل راعلا كموق
 دارلاك روتلاو لولا :ىداكو ةضينلا ءاقك زعتت كل اريؤملل حذي م هحيذف رادلا ىف

 كرصب ىثغو كصئارف تدعترا دق برحي هنود تعنم الو مهسب هنع تعفد ام ءامكولا

 لعضو يد نع ثدي تاهج م لدقلا نم كتاف هبرب دبعلا ثدغتسي م تثغتساو ٠

 امي قيضاو . ادي رصقأ هعم تناو نافع نبا حيذ اك يذل كعم ةبواعم كلذ مار ولو ىف |

 فرعا وه لاو اما ةيواعم لحي تيلتبا ىف معزن مث َكِلَذ ىلع رسمم نأ نم الق لسا

 كعم ىذقلا ىلع ه فج :نيضغب الق هل ادب ىف نمالا اذه هانملو ذإ انل ركشأو هنأشب

 كلذدنءكعفني ال مث هناسرف لصأتسإو هؤاضف قيضي شبح ماشلا لهأ نفنعال كار 1

 هامدقلا مازكلا انؤان 1 لهج ال نم نحن مالكلا كييردتب عفتنت الو برطاو ناغورلا

 قطني :يرمع لاقف « ًاقداصتتك نأ قطنا"لضافالا راتخ الادداسلا تغورفو 0

 لوس أعنا مث .. قدصلاب قطنتو ابننا

 راثلا ف ةاوكملاوريعلا ”طترضب ال... - هان ات ةاوكملاو 'ريملا ل ترشل دف

 لحرلا اذه نع كتيب دق : لاقف ف هلع ليقأف ناوسعاي كرمأ لبو قذ ْ

4 
2 ' 3 



 دمعولا هي ىلشم الو تبارح نباا مكب ل ثم أمف

 .دملولا لفطلا و 1 0 وم 0 حبال 0

 الل نادرصأف لعن, نسملا ىلإ ةسنا ةيواعمل لاق ضاعلا نب ورمع نا ارك ذو

 دعصف بطل نأ هيماف ةيواعم هيلا ثعبف هب هرّيعنام كلذ ىف نوكمف رصحي هلعلف ربدملا ىلع

 |1م دلف نأ رع نم ىاتلا احأ د لاق مت ةيلح يتأو هللا دم سانلا ممتجإ دقو رينلا
 ريذللا ريغبلا نبا انأ ىنلا مع نبا بلاط ىنأ نب لع نب نسحلا انأق ىنقرعي مل نمو

 نانا ننالاو نجلا 00 نم نبا انا نيملاعلل ةمحر هللا هثعب نم نبا انا ريما جارسبلا

 "نبا انا بارتلا نم هسأر ضفني نم لّوا نبا انا عاطملا عيفشلا نبا انا ةوعدلا باجتتسم

 رهش ةريسم نم بعرلاب رضنو ةكئالملا ةعم تلتاق نم نا انا ةنخلا باب عري نم لوأ

 00 1 لاقت ةيواعم لع ضرألا تالطأ ىح كرز و تالا اذع ىف نيماف

 اانا ) هال أ نم ةفيلخلا اعا- نسما لاق.. كانه تسلو ةفيلخ نوكت ناوي

 الا 1 لليعو رولا ناد نم ةفلطلا نددلو تعاطي لمعو سو هيلع للاى لد

 عطقت ادق ناكو الن وط هدعب ب ذعي واليلق هب عتع اكلم باصأ كلم كلذ نكلو ًاماو ابا

 | فالَمل ىرذأ نإو ) ىلاعت للا لاق اك ناكف ةعبتلا هيلع تقي هتذل لجعتنساو هنع

 5 يده الإ تدرأام وردعل ةيواعم لاقف ٠ فرصنا مث < نيح ىلا عاتمتو ميل 7

 0001| نقو لاق"( ءاوفتسام نسملا نم اوعمس ىح ىثم ادحلا نووي ماشلا لحأ

 نيناوصوصاعلا نب ورمت هدنع دجو هيلع لخد اماف ةيواعم ىلع هنع هللا ىذر "ىلع

 ىللهاو نع 0 هوجوو هدب لها هوحوو هموق ديدانصو ةيعش نب ةريغملاو يلا

 همودهو هبرورسلاهبرري ههجوب هياع لبقاو هريرسس ىلع هدعقا ةيواعم هيلا رظن اماف ماشلا

 لهادنعراعلا ؟ ادإق دقف نيلجرلا نذه اور واحمال مهلاق ةيواعم ناكدقو ناورةدسغ

  نسح اي ناورم لاقق سابع نب هللا ديعو هنع هللا ىضر "ىلع نب نسحلا ىنعي  ماشلا
 دعقملا اذه كدغقأ ام العلاو دحللا نم ماركلا هؤابا هل هانب دق امو نينمؤملا ريما ل الوأ



 نالح نب ل ماقف : ةالجلا دج ةلاخو اقل 1 ا و ابأ سانلا مركأ

 4م 2 نأ ن لع هوب 00 لات بلع هنأ تآولم نع

 هللا ع هللا 0 تند بز 3 سو بلع نا لسا كوسر ْن مداقلا اخو

 00 انو ةحدخ هنأدجو اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدحو 0
, 7 

 ىلع كل مشاه ىنب ٍبْحأ : لاقف كلام ىلع صاعلا نب ورم لبقاف نسحلا ضممو مي

 ةاضرض لطب سانلا نم دحأ امو ًاقح ال[ تلقاه نال نيا :لاقف . لطالا 1 7
2 1 6 

 مثاه ون هترخآ ىف ءاقشلاب هل متو هايند يف هتبنمأ ل طعن ” م الإ قلاخلا ةضصعم قول

 ندا لاق م مهلا لاق ء ةيواعم اب وه كنك“ | د5 ؟ اووأو ًادوع ؟رضأ

 صاعلا نب ور#و رفعج نب هلئأ دنع هددعو هب واعم ىلع هدغ هللا يضر ىلع نب نسما

 شب رق نمل 3 امنا ركلا را كنف ين نيو كارلا اغلبتال لوع را

 هدر نع شاراذ نا يوح ل يدس هس ازال ١

 2و لوَشإ انا موا 1 جرحمو روم الا هيف م ةافدت ام اند

 فير الملاو ل 6 هضويراشا

 0 دورا تسع ق 00-5 اسلام تذخأ اذإ :

 هدم ىلا و ام عسل كفا يدل اظن تنأ

 57 ديكت وأ ي انيكك نم 4 يلسواك ف ل . كل لبف

 3 نيل 0 هللا لوسر 3200 الو

 1 4 59 :ىلإ
4 00 

02-6 
 و

 ٠ "2 لاقف 3 هيل نيب 0 ”يعلا ههفلا اج دق ورمي لاق لقا اماف هل نذاف.

 / 0 كولا اهنع طخ ةليلم ترحم تمر دقل لاو هما 2000 كنيع:



4 
 000 همم ممم مم همم مم امم هممم امم ممم هم معمم م معمم ممم م هم مم م ممم هم مسمع

 يب ىلع ره مث ءانلا 0 2 لوصت ليم ةوتاس وألا 0 0 ال

 0 5 0 0 10 ةحاطو كيأ يلا راسق هيلع 3 0
 امدشاق كيذت' لهاصم 1 ا ل اهيك دنع التتف سو هيلع هللا لص

 هام لابو .قدف كلب 0 كديس'اناو يأ ةقاتع تنآف كنع ىعف كلت الا ,حرلا

 دب ءا رغالا ىهتشاو اذه كترواحم ىلع ىنلمح اما دمت اأ اي انرذعا : ربب زلا نبا لاقف

 وامن: : ع للك محلا عكس 0 لهأ م اف 5 كلا لي ذإ البف

 ف دم 7 للا ير اءاتعر دس روع ضررا اهنا

 ؛ لعأ كلذل وعز زلا نبا لاق « ناذلإلا قاثآ ىةنزاف نلاءازع ثتدح هيد كما نأ! ا 3

 الدفلاك هدب ف تيفف كلتقم ىرو كنم ىردص لبالب افش دق هنا ا أع لاق

 1 اذهدعب دحأ ىلع رختفت كارأ الف ءاش فكك ب بعالتي يزابلا فك ىف

 ةيواعم نم ىرج مالكي لاقق ةيواعم ىلع لخد امهاع هللا تاولص "لع نب نسحلا نأ

 ظ ْ كلذ ىف 5

  سوقملاويدلان .داوجلا قبس از ريم تقبس دقو 'ءالكلا مف

 نانا 0000 01 هلو كلت ف رعب دع كايا دلو مع ناك يراسل ْ

 3 ا ًادوبع اهافوأو ًادودجو هيأ امو أو راع د رج | قالا ل

 اياب نآوت وةيواعم اب رختفت "ل مفأ يف عا كاإ لجأ + نحل لاف ٠ ًائشان ًاشيرق داس ئ

 وباسل دقلاو قئافلا قرششلاو بقاثلا بسحب ايندلا لأ ل 2-6
 / يمدقكمسقوأ نك بأ كل لوف نمحر لا طخس هطخسو نمر لا ىضر هاضر نم قال

 "ندحلا لاقف « كلوقل ًاقيدصت ال لوقأ : لاقف « بذكت من ل لَم ناو يلغت ال لَ ناف
 6 1 ! ١

 1 5 : ل 5 هنع هلل سم 3

 1 ا : 1 2007 ا
 ْ كيب 0 اج 2 همه - هل نم

 ' : هليبس ميِزتال جلبا 3ع
 ا

5 

 دعو 2 ا ةبوأعم لاقو 6 لآ



 هللا لوضر يراوح نبأ تنأف نسا لع ترختقا واريبزلا نب هللا دبعل ةيولا ا

 انآ-: يب زلا نبا كاقف ٠ فاو تيصت مالسالا ىف كسبالو هلمص نبا لسو هيلع هللا ىلع

 هنعهللا ىضر نسحلا 1 ةبواعم ىلع لخد 0 اماف ججحلا باطي هتليل لعحج مْ هل

 هبل ىف يوقسا امق-ضافتسم مك 1و:تّلم رخ لاقف هنيه نع هلاسو 0000
 تبكورمالا ةيواسا تسملسام مادقم ريغ بورا ى راوخ كناالؤل: يدا |

 تنكو هباسموهوهفورعم ىلطت زوافملاو لحارملا عطقو بووهسلا قارتخا ىلا 0

 كاد ىلع كح ىذدلا ام يردأ اق د ا ْ 0 نب ا"تنأو كلذ لءْش ال 0

 عمجتسا ول هللاو اما نيلاخلا ن يده نه اح 00 نطأ امأ ةزحم يورمأ 16 نس |

 ؟ ال تفك لاه الا رع سكنأال ينأو ويبرلا نو 8 كاديلاك 0

 : 5 18 : : 1 1 7 7 ١

 ميسو هياعهللا ىلص هللا لوس ل اساي, نانلا دشاوأ

 تففكل لاقملا ن عزجعلا ىلا ينسنت ةيمأ ينب نا الول هللاو امأ :.لاقو هيلآ نسا تفتلاف

 1و رختش ىلع و ريعت ىانأأ ليلكلاب تعدل يبا ملعتل كللذ نين 1 نكلو كب و َكَنع

 عيمج ىلعاهب خذبف بلطملا دبع تذب ةيفص قمع هجّوزت الا ةمركم ةءلهاجلا ىف كد كت

 نما داس فازت الا قا اع 0 فيكف اهناكك فريشو ترا

 رمال تماس يتأ معز م كاغلا مركلاو بقاتلا فرشلا ال اديز ضو ل20 0 |

 ؟لدنلا عدس ةمطاق ىتدلو برعلا ا نبا اناو كلذك كحبو نوكي فيكف ةيواعمل

 ل رس بلطي وهو كاش ىنعباب هيكشلاو اقرؤ 8 ان كاذ كحنو لمفأ ' تاهمالا ةريخو

 ناوكنال فيكف 5 نحا لهاو ع تدب ا هل ر مصب ا ق ةّدوملا ىيجاديو

 ةيشح غدتخاو هيبقع ىلع صكنو هتعيب كن مث كوبا نينمؤملا ريما عياب دقو لوقا اك

 او ةنعالا وحن 1 ىانلا مع لضيل مسو هيلع هللا ىلص هللأ لودسر اياشح نم

 ع ص م. 2

 ليخلاو اهفالظاب ةامكلا كتئتطو دقو اريسا كب ىلا و هلرصان ال ةعيذمبب لتق ةنسالا قدرب

 هتشوتحا اذا تلكلاك كيبقع 9 تدعقاو كف 7 تيضاصَف ملا كالتعاو ركعات 1

 ز الا ديلاقم ىتات انيلاو ةماالا رختفت انبو اهك الماو دالبلا رون كحبو نحنف ثوبلل



 ءءقمأو ع هل ع هم ع عا و هو مان م مع همم همقم همم همم عع ممم ممم كم مم ع عر هع مم هع كلم هاهم مم معمم همم م مور م همم م علم هجم وم كم اوم و هلع و وع هم ممسم همم هععممو

 0 لاق 0 0 تكسو 0 ا تن

 راخألا قيمز" “2 0

 ال تلم دعو كيلع قاضام دععلا كقانخ كر وفعلا كناع ف اماف

 ةءبازخانقحاي الو رطاتك ردن األ ند نحنو 0 انيواست نكلو ركشلا لع دعقم 2

 اعرفالو ًاحيخص ًاعدأ اهيف كل فرعأ ام شيرقو دايز اب تنأ امو : لاقو دايز ىلإ تفتلا مث

 توملاواخو شرف تالاحر اطوادتب اغب 0 310 الو ا امدقالو 3

 ' راختفالاو كل اف  ةيواعم ىنعي اذه كاعاف ًادلاو برعلا كل فرعت مل تدلّو اماف

 2 0 2 3 قي م ىذلا نيم ْؤملا دعس قو ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر انقكاو 200 30

 لها باش اديس ياو اناو ةنخلا ُّق رايطلارفعجو ءادهشلا كيس هزمح يامعوهسقع ىلع

 دارأف «ىزابلا املع ضقنا ريطلا ثاغب يه انمتا : لاقف سابع نبا ىلا تفتلا مث « ةنجلا
 : ةيواعم لاقف ء اج رخ مث ”مكف "فكي نأ ةيواعم هياع مسقاف ملكتي نأ سابع نبأ 9 50 . 5 ار 00 1 5 7

 مث صكن هنأ الول ناورم ملكت دقو تضحد هتجّيح نأ الول التوأ مالكلا ورم داجا

 3 تاقعلا 0 لجطاك الإ تنك ام هير واخحم ىلا كاعد ام لاقف دايز ىلا ا

 5 نهو ىضصم نه ديس ودو هادح 8 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر اجر رخافأفأ

 ءازئسلا ةاوسال هنأ كلذ ماشلا لها عمس نيل هللاو : مط لاق مث نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف

 امهتطوواطافثب احرلا نحط ًادايزو ناو رء نحط هنكلو كيلع ىتبأ دقل : ورع لاق

 ءاعالادبرتةيواعم اي كنكلو لعفذدقل هللاو : دايز لاقف « ةمسنع. دارقلا لزابلا ءىطو

 امهر خاف نم ىلع ا 0606 الإ هيف نايك ا تدهش آل هللاو مرج ال موس و انش

 :ةيواعم لاقف ريبزلا نب هللا دبع هدنعو ةيواعم ىلع لخد ىتح عجر مث [ايأ باغ هنع

 جرن هنعاللا يضر نسحلا ماقف كدتفن حرأف لزنملا تأف ًابصن ًابهك كنظأ ينا دمج انأ اب



 7777ا ا اا1]0007 ذز 1 ١

 مهدحبو مهعدق ىف نورواحت نايفس يلا ىلا ىعانملا دانزو مكملا نب ناورمو ضاعلا

 سابع نب هللا دبعو "يلع نب نسملا ؟رضح ولو رخفلا مترثك أ دق : ةيواعم لق ذإ

 نب ناورمل ناموقي امو نينمؤملا ريمأ ا, كاذ فنكو : دايز لاقق , مكتنعأ نم اورّقل

 لاقف ٠ امهمالك عمن ىح امهيلا ثعباف انخذاوب ىف انل الو هقطن. برغ ىف يملا

 امهيلا ديزي هناي ةيواعم ثعبف دغ ىف امهملا ثعلاف ليللا اذه ىف لوش ام: ورمعل ةيواعم

 الو لالا ةعاتلل نع اكردق عفرأو ملجأ ىلا: اقف ةيواعم !ديؤ هلع واخ 0

 ةيلق دعا ناك ديو سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نبا كناف دمع 15-8 5

 نأ دي ذأ هنلاو - لاققا هل 0 هدا لآ وار 0 امهساحم ىفءايوتسا اماق هل ركشف

 ه1 داب لاه فاك دق نوكأ“ 3 50 ناو كلذ لبا 0 ملكتأ

 0 و ًادبع وأ و ءاغولا ىف يل او ءاقللا ىلع ا 33 ينبب لاجر نا انلقف انضواش

 : لاقق كتملا نب ناووم لكت م. بلطملا دبع يت نم معروط ءاروأل عنمأو مخ

 ناو ان وفع انكش ناف مهانكلف مهانيراحو مهانيلغف مهانعراق دقو كلذ ن 1 ال ا

 ريخلا اودحجيو هلهأل لضفلا اوركشي نأ مط يغبتيام : لاقف دايز ملكت مث . طنشطب انش

 نسحلا للكتف « ًاثيدحو ادق سانا رئاس ىلع لضفلا انلو بورما ىف ةلمخا نحن هن اظم ىف“

 وريف دنع لجرلا تمط نا مزطلا ن م نمنل < لاكف هنع هللا ىّكر "نع إ

 : ًاراختفأ ورم ا "وا هروص َّق تدكلا و ةوصرو انخلا لحرلا قطخب أ كفرالا نم

 ١0 نبا ةرم دعم ةرم اهيدبا ةكيدحلا كلالاتم فرعا تلززام كفألا لع نار 5

 عيبرو ناعطلاءانباو نارقالا ىوتحو دارطلا ناسرفو ىدحلا مالعاو ىحادلا حيباصم

 كاك ناش دقو ؟روول ءارو ال ىحأ ا مح زو ةوسنلا طببمو معلا ندعمو نافيضلا

 هناا ف رعإو ثويالا تءحتقا #نارفالا ترواستو لاطن الأ كسك 20

 7 لنمو مكاو انلتقف برحلا رارشش راطو اهبان نع تترفو.اهطق ىلع اهاحر تماقو

 ةرويطال ارو 1 نام يغب مولا اذه يف ىرممل متكو مكب دا ,ذ ىلع سو هيلع هللا ىلص

 نأ ا هكا قف رانك يللاو كقول ناو را 301 ماو لاق مث بلطملا دبع يف 3

 نال وأ نينار ايمأ ملابقفلا اا ع 2 يف راقت دب رط وبأو قيل



 فوعمكنف لاق ء ربك "الا لب اولاق ء رغصالا لهذ مأ ريك الا لهذ لاق ٠ لهذ اولاق

 0 !والآأ ب حاصن سكن 1 , ماطسإ مك ف 3 3 | ولا « فوع ىداوب > ال لاس ناك ىذلا

 2 راجلا عنامو دل يئاح ةره نب نا مكنفأ لاق 0 | ولاك 8 ءامحالا ىهنمو

 نم كولملا لاوخأ مثافأ لاق . ال اولاَق ؛ ةمامعلا بحاص فئلدزملا يكسفأ لاق ال اولاق

 ربك الا لهذ نم متسلف ل !اق . ال اولاق مح نم كولملا راهصأ م ام لاق ال لاق قلك

 هتقان مامز 5 داق ههحو 00 مالاغ يبا مع 0 + ندعتل] لعد مثَأ اذا

 لاف هتطا# عا هما ىلع فئاو م هيلع هللأ ىلص هللا لوسرو

 ةلمحتواةفرعتالهبعلاو ةلاسن نا انلئاس ىلع انل

 تاكا م : ١ لاق ع تنأ نع ان رخآأف اعيش كمتكت لق تئح ةلآسم عا انتلاس دق كنا ادهاب

 5 تنا ا يا نم ىتربخاف هسائرأاو فرعثلا لها مع حج لاقف 5 نئيرك نمرركب وبا

 : . . 5 ءإ| هس ا 2 0 ها 6 5 -
 ناكف روق نم لئابقلا عج ىدلا بالك نب يدق مل 0-5 لاق نس لا مح ىنب ند لاق

 ىعاشلا هيف لوي يذلا مثاه , كنف لاق ٠ : 00 لاق «متيع هل لاعب

 ميداود ف ءوَدِب ههجو ناك ئذلا 1 2 1 1 ال 0 مآ لاق

 | ١ تن ةداقرلا لحا نأ لاق .ال لاق . تنأ سانلاب نيديتألا نفأ لاق “ال لاق ءاراطلا

 ' ال لأق ١ تتأ ةباجملا لخأ نفأ لاق ..ال لاق ٠ تنأ ةياقسلا لحأ نقا.لاق ء ال لاق

 اال 6 زل بدتحاف« شرق فارشأ نم تنل كت رخل تئخ ول هاو امأ لا

 هعضلو هعفرت ةبضه يف هعفدب رَدليسلاَو3َ فداص

 0 00 00- لاق ع سس

 7” نب ةيواغم امهنع هنلا ىضر ” لع 2 قلعت لا للا ناو هم
 ا داوي

 ني ورع عم ةيواعم انبف هلازا ةيواعم سعف هللا همحر سابع نبا هقبس دقو نايفس يبأ



 7 مذ 2 ز 1 1 | | 1 120 202 2 202ز2ز زذز 2ز2ة2ز2ة2ةا

 هللا ل وسر عمسو رفغالو د دلو سان 8 هيلع هللا ىلد هللا 0 لاق

 هش نه اند دشنب الجر | 2 هيلع هللا ىل-

 رقم الو ابا ةعير نما 5-59 نيجي ريمح وردا لا
 موهضعب لاقو .. هلوسرو هللا نع دعبأو كا مآلأ كلذ : هل لاَقف

 .مزاخ نباو را ورم ماقو قمورأ تناك هارمحلا ا اذإ

 "اق. ريغ ادعأق ابيثلا يادي . تلواتتو مماحا سا ١
 نب بلطملا دبع نع ثراللإ ن هللا دبع نع ديز نب يلع نع مهاربا نب بيعش

 نولوش مهو شن رقا نم رفنب هنع هللا ىضر بلطملا دنع نب سابعلا "سم .. لاق ةعسر ُْ

 دوف مسو لا كي كلذ غابف ا تبن ا لمه دا 3 ل اغا .

 ٠ هلل 0 تا : أولاق ٠ 0 ند ه سانلا 08 لاق ّ اك مف ماق قى جر 4م 1

 يناعش هقاخ قاخ "لجو نع هللا نا مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع دم انأفأ : لاق

 نم نيّشيرفلاريخ نم ينلعل نيقيرف مسونم انا يذلا قاحلا لعج مث هق+ريخ نه

 ماقف شابعاي ف مكل هابم' ىناو ًادلاو ؟ريخو انيب ؟ريخ اناق ات مع ند يلعَخ |
 للفم ًانع كتم ؤرصا. بردي لاقف هزاسي نع ماقف بعبساي ف لاق هيلو ا

 نارهم نب ليعامسا نع: ىرتستلا نسا نب ناتساسدخو ..اذه لثم ًالاخوادها

 نب "يلع نع" ىلاعت هللا امهر "سابع نبا نع ةمركع نع نامع نب نإبأ نع يركسعلا|
 هسفن ضرعي نأ مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ امل : لاق ههجو للا مركبلاط ىنأ |]

 اا نمسا لعانتقوقبرعلاباسنأب ًاملاع ناكو: ركب وباو هعم اناو جرش لئابشلا ا
00 

 موقلا نك 0 اع اوه 0 ماع رك ا 00 ةنقيسلا)و راقولا مياع 0

 اهتءاهيأو لاق يمظعلاوا 2 ل اول 3 اههزاط م أ ايم اه نم لاق 2 ةعمسر نمو أولا

2 
 077( نسا 0
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 3 ءاف رعجلا حتفب له هامأ اي. تحاصف هقرمدذ» َتءاخ دلولا حاصف زك زكر

 ىرشا ا ناكو 0 قحارع ليقو ٠ ءا يملا ود ليقف كلذب رقإلا رحت ذابأ

 هاج 2 ةحاضأ قافو هيفك حتفف زئعلا تيرتشا مكب لثسف اههزد رمثع دحاب 1

 صعاشلا لاق كلذب هورّعف امحرد رشع دحأ ديوب

 قلخت مل ةقامحلا ناك القاب هقمح ىف نومولي

 00 لح[ ةيملاف . < هنع ق لدعلا اوراكت الف

 ' ىطلا نم انلا حما ناعلا حتفوناسالاّ جور خ

 0 اه لك اعو

 بّرجلا مزالن مهب ىرغ اقزّرلا اذ تنياع 7 لقملات ب اا
0 2-6 0 

 020 1 ا 0 :

 رخآ لاقو

- 
5 3 

 هضحتتسا هاك ون ام

 - لفاسألا عافترابي !اعألا ب كك همس الاو هالاجو هقزف الع

 ْ رخآلاقو

 0007 مت دب ادع ةبافا ف يوقف ىو ن 3 00 0 ادع ةلالابذم هلق ف عرق ف ا

 - و. . 0 3 6 ًّ 7 2 0 3 4 5 .٠ - .٠

 ف راعل رحبلا جيلخ نم كك 3 طلة لقعلا فيعض ف يعض نهو

4 



 رفا تدر دق : ةرامح لاَقف « ةياغ هيلع ءايثلأ 8 و ةسايسو 2 تأ

 ةرامع لاق ٠ تدضَو دق لوقن اهلك ىف انالث اطاق ىح كلنع للا ىضرف من لاق « نينءؤللا

 ريب دتلا 'ئىدلا هللا و وهف هافاع 0 لكك لَو لس ربهأاب جاجطا ن نع هللا ىحكر الف:

 ن.و هلبق نم الإ تننا امو كيلع سانلابلاو قارعلا لهأ كيلع دسفأ دق يذلا

 هم 0 لاقف « هلزعت مل نا اطاتمأ هللاو كلف ةناسلاب هرمص ةلقو فارة هلَقع

 ةيارتحتراسنا "رح هل كولمم لكو قلاط هل ةأ رسما لك ةمارك الو هم ال لاقف « ةرامحاي

 لسرأو ىتتعلا يدنعكلوةبتعم نعال كنم اذه جرخ ام هنأ رعأ ىنا لاق « ًادبا جاجحلا

 نم ناك ىذلا دعب هيلا عجرأ اذه ْلع كلقع نا نظأ تنك ام لاقف « هيلا 'مجرا هيلا

 ةمارك الو ال'هيف تلق ام نانمؤملا ريمأ دنع لوقو هل دل

 «تلضإو

 هنق عاشلا لاف. روغألا مش: لاق ف كشرفأ

 لكن مقمح |سانلا ىف ءىرماياو هيأ ءاذب ل ومب قتتمر

5 3 0 2 _. 

 لها فرضت لاثم الا هب تّراصف 51و نيع هع مهوب 1 لا 2

 نم يدان لمح ردز ا لح ادق نيت ةقتبه نم قمحأ وه... ليقو ٠

 98 «٠٠ نرادخولاو رفظلا ةواللح 0 و لاق 3 23000 و هل ليقف : هل َ وهف ىريعل دوا

 انيضردق اولاقف هيف ءالؤهو ءالؤه ىعدا لو ف تو ونو ةوافطلا هيلا تمضتخاوُو

 انباع علط نم لب اورظنا اولاق هوأر اماف ةقنبه مهيلع علطف انيلع علطب علاط لوأ مكحج
 هوقلاف ةرصبلار ىلا هباوهذا نّيب اذهىف مكحلا ةقديه لاقف ةضقلا هيلع اوصق اند امافا

 تبقي راك ىعو ةغاد نم. قدا ع ليقو .. ناوتدلا ىف ىل ةجاح الو رولا 08 ١

 تحرت ءاليخان زم مط ضضاخلا اهبرمض اماف ةريغد ضو ريذعلا ىئن َّق توجحكو زا جنخم



 )2-5 سس 0
 م 2 و

 .- - 6 ١

 ع مع ممم معسل 2 هه مو هيوم مم هموم همم م م مم هعمل مم ل ال مصمصسل سس مشمس لل هه امام سس سسسسسسس ما

 ”عفرلا نم بارعالا ةلازال هتنطفو هثاهدب صلختف هليبس ةيلختب سمأو كلملا دبع كحضف
 ”ةليج ةباش ىلع هتاراغ ضعن ىف عع برك ىدعم نب ورمع نأ .اومعزو :« بصنلا يللا

 يع تآن 00 تكي اهب نغم اعلق اهَدتَحَأَو ةدرفنم

 آنه تو ١ . يلا نع انعطقناف نيعم تجرخ ينم لضفأو لاما ىف ىلثم "نه

 ولالا سح 0 تددوو 00 كالذ.فلخ : تلاق

 - اهلك ىف سرافلا هباغف ةشوانملا نم ابورض هيلع ضرع 0 نمرافلا 0 ةعراصملا هيلع
 ”' ءاطع نعو و. ةيراجلا ذقتتساف ينانكلا مادكم نب ةعبر وه أذاف همسا نع ورم هلآسف

 نسحأ ايري ل ةيراح هغمو كرشلا دالبب الجر ايقلت ةدئاز نب نعمو نافع نب قراخ نا
 "داع مث هيلع مادقالا اباهو اهب رف سوق هعمو اهنع ”لخ هب احاصف الامحو انابش اهنم

 7 نيترد امتَأَر ول هذه ردق امو : تلاقف ءاهنذأ ن' اجرت اف رد ةيف طرق اذان قف" ناكو
 : ةأرملا لوق عمس اماق شهدلا نم هيسنو 1 ريو ةوساقلا ىفو هوسنلك ىف هعم

 ةيراخا نع ايلَخَو ءاجتلا الا ةمه امط تسل ابل وق هسوق ىف هدقعو:هذخأق رتولا ركذ

 نب ةرامع هجوف اهدسفغ تح ةعينص هل من ال ًادوسح جاجا ناك لاق ميطا نعو

 : 24 مدح رو عتصام معو هل رفظف فزد 2 5 0 ادوجلا دنع 91 يمخللا م

 3 لوهوهب قفري 0 اًقفر الاقاع ناكو هن رقانم هو تبحاام هنم رن و حتتفلاب 3 1

 . 6 - 3 . ب 3 2 ع

 كال كاد 3 امو عضتا ةتعضو .ندهو فرش ةمف رس ند 0 برعلا فرش نم الل| اها

 0 ع 5 0 . ع - معد

 دحأ سيلو كريب دب و هللا عنصب الأ هلك اذه ناك امو كبارو كيروشمو كنعو كقةفر م

 كلملادبع يلا ريسملا ىلع جاجحلا رع قحهرطخ امو تتءشا نأ نمو يه كئالمل 1

 ” ةريسف ىف جاجتحلاب فطل» لزي رف ريما نيطساف لهآ ىلع ذئموي ةرامعو ةهعم ةرامح_جرخاف

 . ماقجاجحلا ىلع 5 و ةبالدإ نيد ءايطخلا تماق اعف ه كلملا دنع 0 أومدق ىح همظعل د

 : جاجا لاو 3 يالبو ىكانمو قعاط 2- جاجحلا 2 نين ّوملا ا لاَمف ةرامح

 ” ةيبقن ضانلا نعأ وهو اذكو اذكهفافعو هتدحتو هسأب نمو عنصو عنص نينم وما ريمأ -



 مع عل ع هم همم ع هه م عم م عمم م هس هم همم م ممم مه مم هوم هه مم ممم همم همم كم م همم هم ممم همم هع هم مم هم هم هم م م م ها مرو م مام م مم همس هام م م مم همم همم ممم هم سأم و همام و هو مم د مدس

 هفقاوو هوه هتياد ةقارتم كرش ليقع لك أر عهنم اند َدِإ ريس وح اني يشك ال

 تجرخ جراوخ نارعز : كا + كارلا 1: حام هل لاف صوح ا 0

 505 1 اي نيثالث ةليل ىف ريست جراوخلا نا : لاق ٠ ديعب : لاق ٠ ةناطقطقلاب

 َلَرمْلا ىف يدنتن انماعط آوذر : لاقؤر ساد نمار ىنثك ءانخلا دخلا سر

 : لاقف ”عرسقلا هللا دسع نب دلاَخ ىلا ىذمو اولخدا : هباححأل لاق لوم ىدا اذ

 و شكر اليخ هتجوو ىعبح كسلا: ف كلاخ ىداق + ةلاطقطفلا | 10١
 ٠ اذهب كنالعأ نم : وج الل لاقف ٠ ريخا لصأ ال هلأ ءوملعاف ريخلا فردت ىلا

 : لاق هب هنأ نم هْيلا لسرأف « يلزممثىف : لاق ٠ وه نيأو : لاق.٠ ةقارس : لاق |

 2 :صوخحل الا هل لاق . ريم الآ هللا حاصأ د لبق اه: ناقه ةحراشل 00007
 ا 6

 0 1 مل لا . قد مآ كيو: دلاج ناك رمال ف0

 كممو : دلاخ هل لاقف . هدرا نأ تبخ اف هذه انرامظطا ىف نيو رولاو را لل |

 لئاقلا وه اذه ةقارسو ء.: هب بعالاتب ام اذهو ّْ

 7 7 ب 0

 نيِتَغ 00 ق 4 هللا ما ٍةَقارساولاق

 : هل لاقف تا تموت يدان ع
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 ٠ اهسلأ ال هللاو ع نق. 2

1 
 ] لا هسصت ال نأ هظفحم هباحصأ . 1 م 6 6.6

 تدع ام ربل ا 2101 ديزي را

 فو اماق هب 5 هلثاق لطب سمأف ناورص نب كلملا دبع هعمس ْقَح تينلا راق

 *. نيليت :نينم وما احا انتءو *  نكاقلا تنأ : لاق هنادي نيب

 « ٍتبِيدَس نينمّوملا نيَمأ انمو * . تلق امنا نينمؤملا ريمأ اب اذكه لقأ 1 لال



 ليخ'و ءاش رل' نساحت

 دبع ىلع لزيف راتلا مايا ةعازخ نم خيش مدق .ء لاق رامح نإ نسحللا نب ملا

 لوه لمح ماظعإللا نم راتخلا هقوس عفصلا م 2 اماف يعازخلا نأ 0 مرا

 راتخلا كلذ غلبق زاجحلاب ءامإلا عبتتي هتيار دقل هللاو اذه عنصي راتحلا. انآ هللا دانع اب

 : لاقف ء هقنع برضن صماف . لطانلا : لاق ٠ 00 اذهام : لاقو هب اعدف

 . "تمده دقو كيلا رظنأ نأ نود امأ : لاق + و : لاق ٠ كلذ ىلع ردقتال لاوآل

 ' ]ع ةردش لع نيلص م ةبوذلا تنسو ةتاقملا تاثقو ارجح أرجح قشمد ةتيدق

 هباحصأ ىلا راتخلاتفتلاف رهنلا كلذ ءيطاش فرعأو ةعاسلا ةرجشلا فرعأل ىنا هللاؤ رهن
 : لاقف هيلا ثعب ليالا ناك اذا يح سيخ ةرجشلا فرع دق لجرلا نا : مط لاقف

 بلطتامو :لاق ٠ اعايض لتقأ نأ هللا كدشنا : لاق ٠ لتقلا دنع حازموأ ةعازخ اخأ ا

 حست نأ كابو هيلا اهوعقدا : لاق ٠ نيد اهب ىضقا مهرد ىاالا ةعبرأ : لاق ٠ انره

 | ةرساف ةقوكلا لهأ ءاقرط نع قرانلا ةقارس ناك لاق +. هنع جرخو اهضيقف ةفوكلا

 الو ذك : هنآ لاق ٠ اذه كرا : هل لاقف راتحلا هب يتاف راثحلا تاحأ نم لجر

 ا دقلجرلا نأ الا : راتخلا لاتف ٠ 5 سرف ىلع ضرب باس هيلع لجر الإ 3

 3 لو ا 1 ا ٠ هليبس اولخ ةكنا الملا نباع

 ظ تاج ماع د قالا ثار ىنا قاحسإ ابا غلب ا” ْ

 ”اهكلاب تباع انالك -_ كايا هلام يف ىزا

 1 ديدش موب يف جالا عراب ٍق ىدغت ورحل رفعج نب نوح الا ل لاق هةعنحو

 1 انعاورب ولا هيلعو ةق وكلا رهط ىل اع ناك اماق يرالا ةقارعسو صي نب هْزَح هعمو دربلا

 '' لاق © راتطأ ق.نحنو دربلا فاشب تهذي نبأ : ةقاربسل ةزمح لاق رامطألا امهلعو



 ًائيغ باسأ الو ءدئار دعسأ الو هدئاقاللا دشرأ ال لاق ةيواحم ريسم هب لت[ المنا
 طخ ال.هقرحاو هرثا لع دقواو هقحاو هللاهدعبا اثل.الا قفاز.الو اثر الا زاس الو

 الو بهذم هلا بدر الو بلطم هل قك زنال هلها هب رن الو ةلحت تشك الو هلحر هللا !
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 كرت لزنم قَح ريف 00 ًارفظو



١ 5 1 525 34 52-9 

 رخآ لاقو

 1 . - 1 ىف 0

 هدعل تارريغل امو قافحو هدبع تنخامو ورم ىدبع ا

 502 26 ا ٍ
 هدنع تلا انا هيلإ فاذ تييح أم يل س

 ةئدز الا ىضورعلا دما نب ليلخلا لاقو

 قفا لم كب دلو ٠ ىدنلا اقم له ءانك
 ا 7

 ا ماتم صقل 5 مطر دل

 ا 0 0 78 - يع 9

 '"هعزشابلاهيت مستو  اهفالا ةثالث ةنكو
 لعل نأ نإ لاقو

0 

01 
 1 0 ل ا ب

 دفص ىف هيدل امم مورأ كلب ف هدقلا
2 

 ع ه ب

 دّدعلا ىلإ ةعسن ةصوقن# ةسيزأ راسإلا ل 3

 1 7 2 م 3 01 0 ا 0 0 0 ِح كج + :

 انزح ينزح ىلع رمشهوبادازف "هلاون يجرا ورم ابا تينا
 انقذ تسي ملو نذ أ الباف او 0 : 2 ا 2 ا 00 7 و : 9

 ا ا لا اسال 0 نتاع ل 000

 لاق 0 انهاه ة هعرش 1 نأ ئزأ اباو كولا لثف يأ اهاثم ديرب لق مث ةنالثلا تايبالا

 . اسد اه اذه

00717110077“ 



 ملثم > ام

 ١ ا ب ا ل كل 0 اك نك ناد كال هد ل م د د0 اا 21

 و ىلا ل ين 1

 كفا : م مدي 4 5 كب ,وعدب نار الخلا

 ا 0 1

  000فاريس حلم اذه لوقي ا ململا ٠

 فاطخب هينيع علقو هرادىفزيخلا 4 ا نا

 ا

 هزبخ ىلع رامِي نكلو هسارع ىلع ر راغب ال ىف

 هدر ىفةحانسلا كو ةنوبت ءدوجلاي هنمف
 نخل

 هايد 20 .

 ككسلاوف هلدب موج اوزاو توتلا ف م 6 و ”ًانوأ وضل.
 0 ثا دو

 ككتلالح مار نهنون ذب منافغر مار نم نوحنب
 ظ رخآ لاو

 مقالا 0 نسلم 3 لي ص 8 5

 مولا ( نم ش :وقتلا يلا 8 ا 0 0

 : رخآ لاقو

 انام ان اق يلإ 3 رطلم رهاط بأ اني

 نا ان ض.هاح هل ريم ءاعو

 1 2 رخآ لاقو

 لينلاطسو ىفةسشتما» هلآ لو هيلا 00
 ليو تيل ل وي د كر ىفعمطأ الفاحش

 ىنألام نيدلوملا نم دحألام ديشرلا لاق : لاق يئاطلا دمع نب ةفيذح نعو
 (نساخ )0



 اذِع لوط فعلا رع ىرا

 رخآ لاقو

 ناس كرد 2 اذإو
 - م ه-

 مو ةيح كففيْغَر ىلعو

 0 5 تدبلا كر انآ

 48 د ءاح دق 0

 اجعل اختل ا

 ن٠ نيكسملا د آو

 0 لاقو

0 
 نخا لاقو

 فيغو حون يأل

 دم 3 0

 0 ع سم عك هحس دي

 هياثعت هيف 2
7 
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 هءالا رخا ىلإ - دل مكيفكحسف

 رخآ لاقو

 2 يشن تاء ةسفن نا دبفل ىنقؤعي



 ١ - دم س دمعه دمع ام مه دمع دق م هن مه مم مم همم م ممم هم مم د م مم دمك ندم هع ّلذ م دعمنا ءممف

 مكلاو يحتري نم جاي
 2 ١
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 رخا لاقو

 كبس م راكملا ن*تنار يفِإ
 تا لاقو

 هب تررمت لوق :نم سالو
 ب لابجلا مص نم «امصملا عملا

 5 رهاظ قوف ريد شلاو رمشلاك

 إو رى ديلا ابعش اع باَرلاكو

 ةدعارو زج نعاتلا .

 را

 لسع ]ذي نامظ اا

 هعبش دعل هتاراج يلا نحي

 0 لاقو

 داتقلا طرخ ةنوذ كلاَوأ
- 5 010 0 

 كيل القلم وصح الصإالا ى 2

 ذم همم هم مج هرم م هس م مم ع هم مس مم عمم مم هع همم هم ممم ع ممم همم همم ممم اسم ممم ممم
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 بوبا راصو 1 رمش

 2--- فا 0-0

 أوعبشتو بايثلا زخا وسبل نا

 رصبلاو ممسلا ٠ هيلا ع وأ

 . ردحتت ”منمملا تايسارلانمْتلَظ

 0 0 "يعط هنطابلا و

 5 | اأو 0 الؤ.تا لا 0

3-2 

 : م 0 و
 هالو ف 7 0 ل أ 3

 6-2 3 جامل

 5 از رجبلا ىفذامثعيفأ) زبخو
 ا

 رحلا ىلإ نحت قرع !«اراخو

3 17 1 0 2 

 روصنم ن؛ ىفو اىلع تلزأ ىت>ح

 ٍريفاصعلا ط قل نم بحلا اعافخ

 2 0ع

 داعلا» ىف :ايرنلاك تكزيخو
 5 3 0 ع 6

 داسفلا لمح نم زيخلا 0
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 5 مل ه 3

 دقن ميركلا دعو : لبق دقو ٠٠ ةكلط' ةعرف مهنم كردتل ةعيدخلاب مهف كنيز هناكو

 انةاطدو بوقىع ديعاوم انسدعو - مهضعلإ لاقو .٠ ليجاتو لطم مكللا دعوو ليجعتو

 3 مهضعبلو.٠ 1 نوكلا 2 اكعَو تارسشلا رورع ار بلكلا ساعت لطم

 | ويدير تنك ناف ليوطلا لطملا نم نس>أ ليما رذعلاف كدعوباقلعم عدت الف دعب ان
 كريغملابلطلا هجو قرصأل كلذ ىنماعاو حضواف ةجاحلا تراذعت ناو حمجتاف ماعنالا

 كلأ: موت تاذ هل لاقف اجلا تور يلا فاتخم ناك دايم نم يف نا اورك ذو ٠٠

 تلاقف ربكلا اهربخأف همأ ىلا عجرف * رهملا ”يلعو ج جوزف : لاق +.ال : لاق ٠ أ عا

 تدكتفلاج رلاىدب !توحام لع ردا كنا ل كتنتحاذإ

 9 تلات أ ىلا كلَد يشف هدعو رع و هماع ”لتعاق صاعلا كا ورم قأو جوف

 إ بضغاف كلام رح مئاركىلعو هلام ىفءىرم | يلع نهضغن ال
: 

 001101 ا زكو نباؤم لطعو عمطم ريشب هل : لاقف الجر يبارعأ فادوو

 ظ 7 ىف نالاف نم انأ : يناعا لاقو .. حرم لطم الو حرس لذب ال سأيلاو عمطلا

 ' هفقنقاع بوذكلا هدعو اذا ىذلا صيرحلاب تسلو مدعلا رك ذي فلخو مصعلا طببن

 ' اهراكولطملا اهقاوعديعاوم هل : لاقف الجر ينارعا ركذو .. هيلا هتاحار بعتأو هبدل

 ٍإ : مهضعل َلاَقَو :. ندجتلا د ىأ سأنلا ةعرس : لاهو الا اطوصخحمو 0 ع

 ١ بحابحلا رانو دكا تالا قربو ل الا عملو بوقرع ديعاوم نالف د.عاوم

 كلذ ىف:لبق اممو 2 0 ا

 ْش ِء 3 َ
 2066 6 ل و

 1 ٍِ 4 ًٍ . 3 3 ١
 . 2ص 0 8

 ش سأ وذ ىلالو

7 0 10 1 
 .نوراقزات ىفىتعمطا اذإ تح كّدعو ىنتدعو

 ٍْإ نوباصل 00“ 2 لسع هلاةسمنإ ليللا نم َتَنَح
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 هدم مم هد هد سس دقن مةءممم ممم م معمل همم همم ا مهم هرم مس مد ك2 -2224 2-2-2850 فعول ء ع ء-ك قد عدم ٠م 2 هان ورا ل طعس 22-32 1

 ارودعم هبا فالعح اقدانع 5 اقداص هللا كلعش ًابذاك ت 0 : هيلا تكف

 كناك نالف نغ لأست تدتك كناذ 0 0 3 --

 اف ءاحرلاو هللا ىلع لكوتلا ءوسب الإ باقلا ىلع للا هدنع امف عمطلاو هللا ,أ نالذخي الإ

 زيذنلا هب :ىضرب يذلا راثبالا ئري هنأ هللا ةمحر نم سالادسألا سا

 ليئارسا ينب ناو هيلع بقاعي يذلا فارسالا هب ىمأ ىذلا داصتقالاو هيلع بقاعي ىذلا

 انو مهماع مدقو مهقالخأ لضفل الإ ىولسلاو "نمل لصنلاو ندعلا اولدتتي '

 هه وما بوبذلا نم لاحرلا ةاساوم ناو نيطايشلا تك 5- ءاخسلاو قوسف دوحلاو

 يف ءرملا رثؤي نأ رفغي ال هللا نا لوي هنا هللا ميأو رئابكلا ىدحأ نم مهاع لاضفالاو

 الالض ”لض دقف هسفن ىلع را.نمو ءاشب نم كلذ نود ام رفغيو هسفن ىلع ةصاصخ

 نع نيماسملا ىهنو مهرايدأ هللا عطق نيذلا ةياهاجلا يف الإ فورعملاب عمسي ملهنأك ًاديعب

 ًاداع حعرلا تكلهأ الو مهف ناك ءاخسا الإ نيدم لهأ ذخات مةفجرلا ناو مهراث | عابنا

 ”دعيو راتقالا ىلع باوثلا وجرت و قافنالا ىلع باقعلا ىتحي وهف مهم ناك عت و نل 0

 ه.يصإ نأو ىهدلا عراوق م نك ةقيخ لخدلاب 6 رقفلا اهدعنو 00 ةسفن

 الذي نآئدللا بع كرشع لع ريطضاو كناكماللا كلَخر مانو الا نو 0|

 ديعاوملا يثك ناف دمت اما تاتكلا ضدلو..« احر برقأو ك3 000000
 انتددر دقو انخاص نم ةمركم ةجاحلا حجم عمابنقو هيلا بولطملا ىلع راع حم ريغ نه

 لود اط للعتلاب انضر لو ناك حاط حم ريغ نم كديعاوم' 2 ةدع انتحاح ىف

 ل اهلا لوتك 4 حاجتلا

 ذيعاوملا وز اءلملاةتافنإ ةعرزم نومكك انلعمتال

 0 ا ”رتعأ تلو سبط لف تيازام ص رخال 0

 كهاذم سن أل ثم الو كلطم طارفا اهدعاي كنتدع برق لئه الو كديكست لوط هقلاخ .

 خلا ىلعأب :ركملاب ةلبملا فيطل كعدوأ ىهدلا نأك تح كبقاوع رابتخا هنم شحوأ
١ 0 3 



 © مساق دعما : حيت لاف + ذلك دعس نخاف لالا كرو ام رع الا لجرلا
 لعق ةقس حج ا امش ةيطعي نأ ىبأو ؛ 125 يلام نعو ينع وطا : هل لاف

 1 1 ايف عرساف اق ةاللغس لامال ظفاحخلا لجرلا م َىَح هبرضضل

 | ونبأ ناكو : ليق ٠+ هموق ىلا كاع 13 كلذ حي م اماف هناكم ىلا لاملا داعو

 (ماخددق ةئيدم نم 5: لوقي مث هعبصاب هرقن هدي ىف مهردلا قو اذا ناكو اليم سبع

 هل 0 قع رب م رادلا كب تن امطلو رارقلا كي ةرغتسأ نال ايف تمقو دق ديو
 : قش ىف لاقف مهرد ىلا حازم نب فراماس رظنو : ليق ٠6 هب دوعلا 0

 11 ار تال ال[ ب روكت نإ يفتي هنا كوسر دمع -- قس يقو هاالإ هلإ ال

 ه> دعي ىعاشماناف ّيسملا هل لاقي جارخلا ىلع لماع يرلاب ناك هنإ اورك ذو ٠٠ هقودنص
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 رعاشلا لاقف .. طرضف ةلعس لعس مت اًكش هطعب لف
8 
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 طرَصض ىتحلعس لاز امف .6ةجاح ىفسيسملا تينا

 طاغلا اج طنضلا نمت لق جارخلا ب اسحانطلغلاقف

 00 قار 0 لسرل كو : لاقع» لوع رع نم ابم برع جحا كلذ نولوه اًولاَراَق

 ٍ تردق تنك ناو رو رد 0 رأ تنك نا ؟ سلا 4-2 لعش م ينل لجر

 0 لوط ولج رق قدلا دوسالا وبا ا 8 1 رع افي 5 01
 7 نانلا ىذؤتف جرخم تانهه : لاقف جرخيل لجرلا ماق مث هاشعف ٠ عئاجلا يدعي نم
 ظ عفقملا نبا قي لحجر قاكو : لام. حبصأ ىتح مهدألا يف هلجر عضوو « ىتيذا اك

 ' كفاالساواعش كل فكما ىا نظن كلعل : لوقو هدنعىتغتي نأ هلأسو هلع حابف

 ” فاز هاو ١ شوج حلمو ةسايارتك_الإ 00 ىونعام الإ

 «قدأل كيلا حر هاو لاقف بهذ. ملف .كيلع هللا عستو : هل لاقف بايلا

 1 ف ءا مدعو قدص نم تفرع ول كيو : لئابسلل عفتملا نا لاقذ . كسار

 هل قيدص يلا ةبامس نب ميعاربا بتكو : لاق .. نيع ةفرط مقت ملو ةلك دز ملهدعو

 هيلعبوذكم لاملاو لياق لخدلاو 0 لاوعلا : هبلا بتكف : هفلستسي كاملا ريثك
1 
2 
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 هب 2 نال

 22201011101 ز ز] ز]ز]ز]ز]|] ]| ]| 0000000000 /ا|ا|] ]| |

 ردام ةحاسا |رط رماع ىف اع نب لاله. َ ا 1 دق

 هاجموا رقت تاما د 9 ةتالكلفا ف

 هناهلخحم ن٠ غلب ةئلهاخلا ىف لجر وهو ٠ تحيابح' يبأ نم لخخأ وه «: لما فو

 مهنمو ٠ لسملا هب برضف « دافطأ هنم ذخأي نأ دحأ دارأ اذاف جارسلا جوسي ناك

 ديصتي موي جرخ يعوبريلا اسم نأ : رك ذ هناق يعوبريلا ةكلس نب جات حاح

 يف دعاق دوسأ ىميأ لجرب وه اذاف ةكأ يلا مفد ىتح هءيناف شو رامح هل ضرعف

 كرح نأ مطتسإ ملو اهضعب لوانتق هذم اندق توقايو ردو ةضفو بهذ هيدي نيب ا

 كلوهلهومذخأ عاطتس فيكو كيدي نيب يذلا اذهام اذهب : لاقف هاقلأ تح هدي

 ىمعألا لاقف ٠ هارذعاف ليخب ماانل دوجتف تنأ داوجا ىرأ امم بجأ ىتاف كربغل مأ
 ٠ ءاشثتام كطعن هب يأ ا ساهش نب مرشخ- نإ دعس وهو نينس ذنم دقف الجر باطا

 هسأر عش ورم“ هوهءابخ لخدو هموق ىلا لصو يح هداؤف 2 تادف اعرب حب قاطناف

 نا 0-0 + ]اق هان لاك مالك مرسخ نب دعس م يزردال علال رو دال مانق

 نع ل لأسم ُي 90 5 نامه نب لهذ دلو نع مح ىبب يح ىف مرسشخ نب دعس

 . ءالالا تاع هرف مجم هاك ةءابخ تار لع دعاق حيشب وهاذا شل 007

 كلف هداج كالو --- :: هل لاق ساهم نع معرمج 0 1-:-لاك ل تعا نم حيا هل لاقف

 يجاوب قع هل ذاب ناس دقن هما كو ا 51 نا كلذو ىعوبربلا حج تملظ 3 عرج

 لو وهو ىذقمو هسرف خل ا : يعوب ريلأ مح ص آلا هب لعبتال عوير. ىف

 كا مرشخ ني ديس كامل ىتبلابك ٠ .كيالط قاتع دف نارا ١

 نمىببلطتا

 م ا 00

 ين ايفل لد نك الا ا : حب 4| لاق 6 كلوش هل قتسا < 3 قم 8 اماف :

 لاقف . ثيدحلاب هثدحو حجم انا : 5 اع لدن لبف حد انا : لاق عوز

 عار ءدِف كلا كالذ اا 02 اةالعجن ا اطاق ن ل وأ 56 اك لع لادلأ



 ماا: لاقق هل ًاريعب ان ه 1 8 ة ةلاح هلأ دل ديما ودلال لج كلو : لاق

 * لاقف ريغلا ان كعأي نكاح 0 نأ د : لاقو 0 ةردب هيلا 8

 جذب دج دب بج هب يع دهب هس

201 

 ل ىراسم

 ع اا لذه ل نم ا دعو < رداع نم لجأ رع : لختلا ىراسلا لقا

 ا وضمو هرق حلسف ليلق ءام ضوخلا 0 0 تبق هلبأ ىقسإ ناك هنا هل نس غلب

 0 00 0 أورفاس ةرازف ينبو لالع ىن نأ و اردام يعف 3

 2 ةرازف وس تااَق ا ملكة ةرازف ىنا < وش تلاَمف ٠ هن اوضارعو

 : نام اوفداصف ينالكو ىلعتو 0 او.دطصا هنا نأ كلذ تادس ناكو ٠ هق رع '

 اماف راما ريإ ىراّزفلل اخو "اك اخطف هاو صعل 2 ام :ملا ىكمو شحو

 ناد المخ ٠ هع الو لك | أ لقأف ٠ لكف كقح كل انايخ دق : الاق عجر

 اك دق ايتياناكسلت» الوأ هنم نك ال : لاقو امهيلا ماقو فيسلا ذخأو نطنف

 : نعاخلا مهف كآمف ٠ هم لكاذ ل هلوانمو هادم

000 : 0 2 

 رايخلا َّى ىلع تردخ ادإ 2 تناو زادك تيدعت

 00 2 ع - رس 3 و - 92 0

 00 ريأ ل 0 نوسسل تمدا ةنا> صا

 ع ع

 1 0 ِق 8 تن هر اماف هلأ ع نم لاله يب ب م 0 26 هر ازفاو 00 تلاَتف

 أوناكو رعب 0 ممم نون 68 ءذلأ دخاف نييلالطا ىل اع كردم نب 0 هرقنف الل هردلمو

000 
 تعاخلا كلوش لالاه 2 يو 6 املع اودهارت



 معل 86 ع هلام ميل لا اد الا ”“تكشبلو

200 0 : 20 1 

 معو نع هلام ٍِق مغريل هو اكتم قرب نكلو

 ٠٠ ًادبأ اص دبع بلق يف ناميالاو حشلا عمتجال هنا : ثيدحلا ىف ىوريو

 ٠٠ هتنج ىف ليخي هنكاس ال هتزعب للا مسقأ ملاظلا ند ردغأ حيحشلا : نولوقيو

 كلذ: ىف ياخالد ٠٠ هنع

 ناسحإللا 0 5 ناوأ واو ةعاس لك

 ناكمإلا ر. ردعلا ْنم 00 ايف ل ا

 ًايلع نينم ّْوملا ا نا : هنع هلا ىضر لاط يأ نب رفعج نب هللا دعع رك ذو

 هلزنم ىلا هب قلطناف الام هلأسي دليوخ نب مازح_ نب مكحت يلا هثعب هيلع هللا تاولص

 ءاطعأ لْرَملا ىلا راض املف اهذخأف ءاك ةعطش يو هذخاف فوض ىارطلا 0

 اهطّيخوءادكلاباهعق رف ةقرخم ةرارغب اعد مث ًاطيخ هرّيص تح هلتفي لع فوصلا فرط

 ب دهس نب سدق موق نو ِ لاق ٠ ٠ هعم 2 مهرد ل نيثالث اف روصو طيخلاب

 إ
 ا
5 

 نم رم طقس ام عشت هل طئاح ىف هوفداصف ةلامح ىف و هنولاس هللا همر ىراصن الا ةدامع

 هدنع نظن ا . اولاقو هنع اوعجرب ْ أومهف هدح ىلع هكيدرو هدمح لزءرف رغلا

 كلاعف هبشي ال ايش عنصت كانيأر دقل : موقلا نم لجر لاقف مهاطعاف هولك مث ًاريخ

 اهمو هءوجو عفن ام عامجا 2 لوؤي ميار ىدلا نأ 5 لاَقِف هوريخ اف كاذامو لاقف ١

 © دشنأو ٠*٠ لبإ دوذلا يللا دوذلا : ليق
 وو 0 ا 0 2

 روحبلاقرغن روحبلاىفو ”ريغصةجاه ريبك ير

 و ع 0-0
 ليفالا نم مزقلاامنإو 2 ليلجلاب ريغصلا قدليذق

 (نساحم -ه)

١ 
  9تي ىف ف 9 كييفكفلا



 لزت هادا نوت د بأ

- 

 هريغ لاقو

 0 ا : و
 هل اسنل 00 1 اذإ رح

 اهنربظب

 1 دولا يقل

 رخآ لاقو

 األ فتيل رولا داع

 هلو ام 10 0 انقر

 و ةبأبم 6 الم

 ىر أنيفايبشمكلىزأ انام

 داود ىلا نبا ىف لاثو
 ع هل

 ك

 هناوخوب ىَّرثا نيح ادب
 3 يل د يي

 نامزلا تقارص مز اهردحو

0 .: 

 م مع مم ع مم مم مقا ع م مع همم هممم همم همم م ممم هومسمع ممم همس معمم ممن ممن عع معمم

 بلغ هللا ىلإ ركنا لام

 8 اهيلإ البريج لو

 ار عاومافك كلما كاطغا

 | 2 حل اذإ مطانإ

 دبعلا ىلع هلا ار ودل

 دهجلا ى وس ميركلا رمل رعسلو

 رشبلاو ةقالطلا أصنم هيلع

 رفقلا دلبلا يف نّرملاءاماعق اوم

 داعسإلاب كان د نمتالعسو

 هسمو ع 2 0

 يدابأب ةتمما دفق اَمفر

 ٍداَوَس ارمغتم ادب رك
3 : 9 

 دادنألا ةلياق ماركلا نإ

 امعتلا ٍلاقتلا لبق ردابف



 ك0 ا ءدق ممم ةؤع ماو همام هن ةععة عمة هقعموم فم مل ع ام همن دوم ع و ومو هدم هد هم دق همك عدوة دم د هموم ةددم دوعن

 فلئلد ينأ أ يف حاطنلا نإ 8

 هتانسو هما رص لع
 "مساق اهانتب اوم راكلاث رَو

 1 0 :١

 نكن لول ىلا ب رعلا ةمصعاب
 زد ما 6 7 3

 اهذاَدح كنار اذإنويعلا نإ

 ٍةَمْرعل كنم رتل تنير اذإو
 لو انو 0 هه 9

 رفصعف مقنم كر ناك
 لعبفاد ول اع نس

 ىوبلاوةّواَدعللَرَونو ىَرْؤا

3 

 دايجو ةنساو مئافصل
 ا 2

 دامع ريغ 2 اذإ امح

 دادحريغ لالجإلا نم تعجَر

 دادسالا مصارع هته
17 3 3 - 6 0 1 

 ٍداصْرف نمل سكفيس ناكو
 ع 3 2 8 م

 دامت الا فنب دل فويسلا ضيب

 دانز وانو مد وان نيران

 1 0 ىفأ نب زيزعلا دبع تايبألا هذه تدشنأ : نافه وبأ لاق

 فلد ىنأ ىف هريغلو *لاهف ال : تلك“ تالا هذه لثع تعمس له : لاَقف

 "شلاق رو امنل ريأالزل ”. دملك ساتلا لاتل زد
 ةرامعل وق ىندشنأ : لاقفروخم وهو موي تاذ لكوملا ىناعد : ميدنلا يحن نبا لاق

 0 ٠ دادغب لها نك

 .مزدب ماشه تاو انسح عب 8 3 ةلوأم 0 يرش 1 نم
 م ريغ اًراني د ا ةدايز . ًءكلاذ 5 ءاحَر يطعأو 1
 تك أ نب ليطتسملاو فلدابأ مد ةداي لا ينم اويلَط نراف ْ

 00 3 وجي هسييقع ىلع لاتوبلا نبا ىلع يمبو : لكوتما لاقق
 ٠ ءيث ىبغ نب مساقلا فلد يبأ ىف حدملا نم كدنع. لف 1
 هيف كد يذلا 0 لوف 3

 قل ع 0 1



 ع ع حام دع عع جدع حي ع ا اح عج ع وج كا سس سم سس سم سس ص وعسل ع م م ع مس ع مس مس مصاص و ع م عمم عع ممم معمم هعجعممججسمع عع م ومم معمم ءععععع 5-0

 لوقيو هلجرب نبقلا برضي لعجو لمغي مف ىرقلا هتلأسو
 0 اكإرق 5

 قش لا نق يس كب مقا

 ماعم ةريشعلا مولظ قارمأ تنأو ئريحلا ابأ

 اداه تنحط ودي همز لانسر اذا
0 2 3 ٍ 3 0 

 ان]و ل كلوعو -:اهرايعإو اهاذا نت
 0 3 ع 0 5 0 -

 هنا هدوج نم غابو دايإ نم 30 ا ا يدا ل ل

 اواضف شطعلا مهأجلاو رجان رهش يف طساق نب رفلا ىنب نم لجر مهف بكر ىف جرخ
 رم ا :لاق هبيصن برشي نأ بمك دارا اذاف هبيصن برششي ىرغلا لعخ مهءام اونفاصتف

 ىتح ردابو هتقا ثحتسا كلذ ىار اماف شطعلا هب رضا ىتح هرئؤيف ىرغلا كاخا

 نمو ** هقيفر اجو دري نا لبق تا دارو كناف بهك در هل ليقو ءاملا مالعا هل تعفر

 ماع ىنأ لوق

 000 داو فو سلال - - هيل ىعاوتلا 3 راجل
 هلمانأ هيلع قراها ااط قرمال تام 1ذإ 2

5 
 00 11 ظ ةيداعلا هيف دع ا 9 امل ولف

 ىرئحمالو

 م 7 2 2 2 2 ع 3 2
 لابتملا كهج وٌلجاعذافكل لموملذحت 58 كفك ناَول

2 0 1 
 هوا وع ددهس رخاآ كافغإ . امداقت 0 ما



. 
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 : لاقق * لمأ ام تك 1 هتطعأ تنأ اذاق اللف اكَش هلطست كلأ انط 1 دو هلع 0
 ٠ ءاخاسلا ف 0 بترمضا متاحبو 53 يلوق ند 0 ىلعف 25 نأ 8 قا

 حادقلاب برض اذاو بهو لئس اذاو بهن منغ اذاو بلغ لتاق اذإ ًاريثظ ناكو هلزن»

 اماح غلب ا 2 ليق 2 دحاو لتس آل نا مقا ناكو 2 3 0 اذاو قدس

 ”يعبضلا س"انملا لوق

 داسفلا ىلع ريثكلا ىقببال 5 5 اةحاصت لا 0 نيل

 داز ريغا دالتلا قا تارضو ات : نم ا لاملا ظفحو

 لاق الفأ لخبلا ىلع سانلا ضرخب * ةناتل هللا -. هلام : لاقف

 سكره زر عوكل مش يتصل
 ديم فوسكاظع أ ىذلا ناو . . تئاروداعق ا 8 ل 1

 هاتدغوءاشعو فيضلاةقانرحنف يرقلا هرضحي ملو فيض ما ىلع لزنو ٠٠ لبق
 نورنشثع كل : لاق ٠ نيتلحار : لاق ٠ "رع مكدحاف كنقاث ىتضرفأ دق كنا : لاقو

 : هموق نم هترضحب نمل لاق مث ٠ نوعبرا كل : لاق ٠ ىضرلا قوفو مث : لاق ؟ تيضرأ

 نعءاوكحو .. فضلا ىلا اهعفدف نيعبراب هوناف ٠ ةراغلا دعب ناتقان هلف ةقانن انانآ نم

 : ميف 0 اذ رع نص رات ناك ال4 جا بلطي مارخلا رهشلا ىف جرخ هنأ متاح

 دقو ءوىش ىم الو يدالب ىف انا ام هللاو : لاق ٠ لمقلاو.راسالا ينلكا دق ةنآفس ابا اب

 : لاقو مهم هارتشاو هيف مهمواسق نييزتعلا ىلا بغذف يمساب تهون نإ لإ تاس

 : ليق ..ءادفب مهانأف اولعفف : ءادف يدؤا ىح هدبق يف هناكم مقا أناو هنعاولخ
 نالبةكلذو هموق نم رفنيف ىرييحلاىلإإ فرعي دسا ىب نملجر جرخ متاح تام املو

 ماحم كلر 5 يلأ ب 2 نءلح 0 هللاو : لاقف هريغ اوخانأف هن وع برعلا ند ريثك لفل



 0و 1190 3 د هيلع متاع كلا طل -نيللاو اناقورعم

 ردنكدالا لكسو : لبق .. نيحلاصلاو ءايقت 1 1 ديالو رارالا نم ددهال

 ٠« مهلا ناسحالاو لاجرلا عانطصا يلا ىرادتبا : لاق ٠ ككلم هب تديشام ا

 ين لكى عيفأت ماثالا نا لعاو : ردنكسالا يبل هتلاسر ىف رام را كو < لاق

 , ةدبا ةيحمهبواق عدواف سانلا بولق يف تسر ام الإ لاعفالا تيمتو هراث | قلتو هقلختف

 الأ رهجرز مق املو : لآق ٠ كران 1 فرشو كلاعف يركو كرك ذ نسحب اهب قت

 ملكتف ةرخآلا تاقوا نم تقو لوأو ايندلا:تاقوأ نم تقو رخآ يف كنا:هل لبق لتقلا

 ا 312 3 ركن نأ كتكمأ نا نكلو رثك ءالكلا لوقأ * ش يأ : لاقق « هب رك ذن مالك

 ىف قارعا رخالاو مجعلا ها م امدحا نالجر عزاتو : ل نفاع

 ” اندحأ نآل : لاق ٠ كلَذ فيكو : لاق . فيخلل د لاقف ةفاضلا

 001١ جالا هل لاتق : هل رحم تحن. لح اذاذ ارم الإ كلع الاعر

 1 تامهم فيذلا ىمسن ن نحم : لاق , كاذ امو : لاق ء مكنم ىرقلا ىف ًابهذم نسحا

 ماق نم دوما منا :ءاكملا نه كاقو: د ايكرماو لرلا ىف نم رك 1 هنأ هاضمو
 0 9 نوم املا لاقو <«. دوج وملابنضي مل نم داوجلا :لتقو 2 دوهحلاب

 بهي ام ةرثك ةيواعم نب سابإ يلا لجر اكشو : لبق ٠٠ دوبعملا نظلا ءوس لخبلاو

 لج رال لاقف باب ىلع سلاح ناكو قزرلا ةيعاد ةقفنلا نا : لاق ٠ قفتيو سانلا لصيو

 هحتفف ةدتفاف.: لاق ٠ ال : لاق خرلا هيف لخدت له : لاقف هقلغأف بابلا اذه قلغا

 اذا كلذكف عرلا لخدن مف تقلغا قزرلا اذكع : لاف تيبلا ىف قرت حيرلا تاعشل

 هاد لا -ةناع يلهملا دابع نب دم نوم كلل سوو لش قزرلا كتي مل كدا

 موقت آل لاومألا توب نا هللا دبع انأ اي : لاقف نومألملا كلذ غلبف هناوخا ىلع اهق”رفف

 ا ١ ن ةهأ نعو .٠ دويعلا نظلا ءوس دوجوملب لخلا نيسؤؤملا ريما اي : لاقق « اذهب

 هس لهأ نه ل لحر هءاش ةبواعم نب درب 0 نمح رلا ددع دنع انك : لاق يوما

 " هدنع نم ماق اماف . عامطا ةلقو دعو هيف ًافيعض الوق هل لاقف يوزن ىلع ةنوعللا هلأسف

 ” تنك : انلقو اعانربكتساف ٠ رانيد ةيامعب را هطعا : لاقف هدنازخ بحاص اعد يضمو



 رس مم هم همم همه همم همم مم همم م همم همم مع هت مم ع مام م م ممم هس ممم هم ممم همم مم همم م ماس همت همم قام لم هاجم هم مم مام ع ممم عمم م هم مم همم هام همم هلة ممم همم عع ممم

 لبخب نمؤم لك ىلإ مهتحأ .. لاق ٠ كلا مهضفبأو كيلا سانلا بحأب ينربخأ

 مظعألا لاق اخءاخسلا نأأل : لاق « كاذ ملو : لاق ٠ ”يخس قفانم نك مهضغبأو

 : لسو هياع هللا ىلسص "ىبنلا لاقو ٠٠ هل رفغبف هتاخس ضعب يف هيلع علطب نأ ىف

 نمديعب هللا نم ديعب ليخبلاو رانلا نم ديعب سانلا نم بيرق هللا نم بيرق ”يخسلا

 ًاودآو :ليخم دباع نم لجو نع للا ىلا نحبأ ىجس لهاتحو راثلا نم ف 0

 نايداني ناكلم اهعمو الإ سمش تقرتشأ ام . سو هيلع هللا ىلص لاقو ٠ ٠ لخبلا ءادلا

 ًافلت كسملو ًافلخ قفنل لم مهالا نالقثلا اهو سنالو نجلا ريغ قئالخلا ناعمسُي

 .. ىملأو رثك ام ريخ ىتكو ”لقام ناذ مكبر ىلا اوماه سانلا اهيأ نايداني ناكلمو

 تناكو_ زيزعلا دنع نب نمع تخأ زيزعلا دبع ةئبا نينبلا مآ تلاق + لاق عقلا

 خناو ا كلن اف اهل 3 هتسل ام 0 لخبدلا ناك ول ٠ كالملا دمع.نب ديلولا و

 لخبلا لك لخبلا ؛ لوقت تناكو هللا ليبس ىف سرف ىلع لمحو ةبقر موي لك ىف قتعن
 نسير ادحاؤ موي ق كلطملا دبع تاب دنع تقتعا : لقو »+ ةان هيض لص 0

 اهرحلخبلاب اومو ةاقاك وةحبو فاح دوا باو: ءاكجلا سس لل

 :. هنع لأ ىضر بلاط نأ نب ”يلعل هسو هيلع هلا ىلص ”ىبنلا لاقو +٠ ةمذمو فالئاو

 اروع و لا بمب ا نا ينس نكو عاجشلا بحي هللا ناف اعاجش نك ”يلعاي

 2 ارا كفوا اط سل ةجاح فالاج ناشا نآف ”لعاب رويغلا بحي هللا ناف

 ىلاهب دم ندغب اهتم را + هج: ةرهش مالا و هيلع هللا ىلص "ىنلا لاقو
 )ع

 مهظءوس الا مهمْؤَل ق ءالخنلا ىلع لخدي م ول: ناورض 0 زيزعلا كيع لاقو 2.6 ةزللا

 ناف ”يخسلا تنذ نع |وفاحت 2 5 هيلع هللا ىلص لاقو 6 امظع ناكل 0 هللاب - ظ

4 
 و
1 

 ةيفنلا تئاقرلاو ةليلطلا كفاولا نم 2 3 هب هللا ا داموا ل رات

 . هسفنل هفطصي مل دوجلا هاضرال ول هناف ننراتجلا يف لا مدعو لح اولا

 ,ةافاكملا هياعزودصرتنو فورعلاب كؤاباو مثأ نونك مم دك[: نورال ناكر

 لم نم انتيد باتك يفو ل فيكف ةديعو انو كلذ سيتم الو ال : لاق



0+ 

 لاوقالا مت دنع تدباف 2 قريشع فالخال ىتعد دفلو

 لادب بدم .لك لاءفو ..  ةقيلخ ءافولا نم ورماىنإ

 ةيارصنلا : لاق كنيد امو : لاق ينيد : لاق ءاذولا ىلع كلمح ام : نامعنلا لاقف

 نامعنلا رصنتف هياع اهضرعف يلع اهضرعا لاق

 *« هادض وف

 اد 8111 نانا كعوحو نوم انإ ىلا ناد ديرب نحاتض تنك ٠ ؛ لبق

 ال0 0 1 ا لع انظار [ك جارحلا ياسو ةبحاس نأ ءريخأ لورملا ٍديرلا
 | 115 ةيانملا لوقدعر 1: قوماملا عقاوف . امهنيب اهامتقاو لاملا تيب نم مهرد

 زا ]6 لف نك .ىح لع لدم ندلو ةزاجتا لوبقلاو ةلآلذ ةياعسلا نآل ةياعسلا

 ناو ىعاسلا ناف ةرذعملا كنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ اي : لاَقَو كلذ دنع ىعاسلا فتأف

 5 هبحاصل فن لو ةمرخا ظفحي مل ذا امثل ةقدص ىف ناكدقل ًاقداص هتباعس ىف ناك

 دلل ىلع قيس وملا نيمأ 1. >- لاق كلا دبع نإ ناملس ىلع لجر لخدو : لاق

 ديلولاو كلملا دبعو ةيواعم نب ديزيل الماع ناك نالف : لاق « هذه كتحيصن امو : لاق

 هنمرش تنأ : لاق « هنم اهجارختساب رف ةليلج ةريثك الاومأ عطئقا مث ءالون امف مهنا

 ررخآ نكلو كتقاعل عاصتلا”رقتأ ينا الولو هترهظاو ةرحأ ىلع تعلطا ثبح نوخأو

 ناف ترث ذامح انشنف تعم نأ:لاكءنينم ْوملا 2 نوهضىعا : لاق :ثالث نم ةلصخ ىنم

 لجرلا هلاقتساف ء كانلقأ تلقتسا ناو كانقاع ًابذاك تنك ناو كانتقم اقداص تنك

 س2 زو ا عه و و د حس

 م2
 ئسل ىساك

 : لاقف هللا هنعل سيلبا مالسلا هيلع ءايرك ز نب يحب ينل .. لاق عفان نع يور

 اضن سن تضل

 نشيض زوييشللا 2 _". "6 . 2225: ايس في فملا



 و

: 
 و

1 
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 فوعلاقف يش ىقهباع 0 ناكو ناورع 0 نأ فوع يلا كثعل دنع نا 0 نأ

 عضي وأ هنع وفعي نأ ىلا دق كلملا نا .٠ لاقف ٠ هتراجأ دق نبا ةعام نا : هلوسرل

 ناب هالي عصضصوو هدب, يف هدبإ عضوف هيلع هل+داف ناورع فاوَع ءاح 93 كلذ نخل ورم

 نامعنلان ا هاقو نمناكو :ء رذيملا نب نامعملا بحاص يئاطلا مهنمو دنع نا

 هلتق الإ هسْؤب موي ىف دحا هتأب مل مع مويو سب موب نامون هل ناكو هسؤب مولد

 ئىط ند ينارعا هسؤب 8 8 هليقتساف هاطعاو هامحو هانحأ الإ ةمدعل 6 ْق الو

 يلنذأينأ كلملا ىأر ناذ ًادحأ مهب صوأ مل ًاراغص ةيبص ىل نا كلملا هللا ًابح «. لاقف
 5 هدب ىف ىدي عضأ 0 م تعم وأ اذا هيلا عجرأ نأ هللا دهع هطعأو مجانا

 ناكو « هانلتق تأن مل ناف انعم نم لجر كنمضي نأ الإ ال ٠٠ هل لاقو نامعنلا هل قرف .
 لاقو : ىئاطلا هيلا رظنف ليحارش نب ورمع نب كيرش نامعنلا عم

 ةلاَحتوملا نم له ورع نب كيرشاب
 هلاخأال ماخأط فاس كك اجا

 الغ نيش نع مويس كف ناسناا اخأأي

 هلامق هللا ملصا . لبخ ناقش نا

 هبق ينأب الاجأ هل لجأو يئاطلا ىذق . كلما هللا حاصأ "ىلع وه : كبرش لاَقف

 52 دقمويلا اذهردص نا : هل لوي لعجو اكيرش نامعنلا رضحأ مويلا كلذ ناك اماف

 نامعنلاو صخش 0 اوسمأ اماف ء يدع ىح ليبس "يلع كل نفل : لوش كيتو

 « يبحاص هلعاف صخشلا وندي تح ليبس نبع كل نسل : كيرش لاقف كبررش ىلا رظني

 ىردأ امو امكنم مرك أ تيار ام هللاو : نامعنلا لاقف يثاطلا لبقأ ذا كلذك اهاميِف

 لاو نقلا يلا تعجر ديقو تنأمأ توملاوهو كتمبص ىدلا ادها عق ١

 ( نساحت-)



 كلذ يفلاتو 0 5 مسوملا عوردلاب

 0 اوت ناخام اذإ : ينإ ىدنكلا عْرذأب تو

 ا مودع كب اوال ةردرازك هد قو

 تيقتسا| تش املك اركيو 0 00 ايداع يف

 ش 06 : يدعألا لوش كلذ يفو

 راّرج ليا داوسك ل 00 ف هب مامبلا فاطْذإ ل ءزومسلاك 9

 رادغ ري ا نيصح نصح ةلِزْنم ءامْيت نه ِدرفلا قلبألاب“

 راح مساس ىإف د 1 م ناحل عم

 راتخمل ل ظح امييف امف نزتخاف اهيلرا كنا دعو زك 8

 ش .  ىراج نامي كريسأ ل اتق هل لاق من ليوط ريغ كشف .
 | ةعتمر نمودج رثدأ هلأ لافو نم نأكو. 6 داع نب 0 لاو

 ْ كتالد نا نما انأ : قاف نانأإلا كلو ةعبر نب يدع ىلع يف : هل لاف هفرعب ملو

 نعاشلا لوش كلذ ّىفو .٠ 0 "يدع انأف < لاق - م : لاق : هياع

 11 كي تحلاو كلارا قر“ . - اخاذتو يدع لع يسفن فيل

 ظرقلا ناورمب نأ هنافو ن٠ ناكو ٠: ملحم نب فوع نم 311م + لاَقز

 تلاقف همأ هب ىتأف هفرعإ ال ودو ممم لحر 00 هثاح ري لئاو نب ركع

 ا د نيجي امو ناورع : لاق ظرتلا اورع تقي كن ذك كريسأب لاتحم كلنا

 نأ ىلع كلذ كل : لاق ريعب ةلام : تاق هنادف نم نيجرن كو #:لاق هنادف مظع : تاق

 ضرألا ف ًادوع ذسخأف ةياملا يل نءو : تااق 5 نب فوود تنب ةعام» يللا ىني در

 مث فوع ىلا هب تتعبف هتنبا ةعامجم راجتساف فوع تيب ىلا هب تضف كل اذه : لاقو



 ايئاقو نفناك ةيلمثنب سق ىنب نم أرضا غو .« ةبكف نم وأ.« لكلا ىف لبق

 ركب نم ةعامج جرف اهسمتلب ةلفغ دجي رف لئاو نب ركب ازغ ةكلست نب كباُشلا نا :

 هل اودفقف ءاملا درو مدق رثأل رئألا اذه نا : اولاتف ءاملا ىلع مدق رثأ اودجوف

 اوظرتاف.ابعرد تحن هتلخداف اهب راجتساف ةبكف ةبق ع و تح ادعف هياع اوامح افاو اماف

 دجأ يناك.. لوقي كيلس ناكو لاق ٠٠ اهله مهوعنف ة ةرشع اًواَخ امتوخإ تدانف اهرامح

 لاقو ٠٠ ابع اهعرد تحب ينناخدأ نيح ىرهظ ىلع اهلسأ رعشة نوشخ

 0 ٌراجلا مهنل ع هابنألاو كيبأ رمعل

 ارا انش اهدلاول مفرت و اهاخأ حضفت ل تاق م

 ارامل وهز اة قل م تمانع يك

 سود نم ةدرب ينانبا طهر نم يغو .. ليم ما نم ىتوأ وه. ًاضيأ لابو .

 كلذ غايفدز الا نم الجر لتق ”يموزخخلا ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نا اهئافو نم ناكو

 ' ليمحما تيب لخد قحادعف هواتةيل ”ىربفلا باطخلا نب راترضىلع اويثوف ةارسلاب هموق

 هنأت نظ باطخلا نب رمع يلإو اماف اه هوعنف اهءوق تعدو مههوجو يف تماقف اهب ذاعو

 مالسالا ىف الإ هيخأب تسل ينإ: لاقف ةصقلا فرع هل تدستنا اماف ةئيدملاب هتنأف هوخا

 , نم ىفوأ لاقيو ٠٠ ليبس ةئبا اهنا ىلع اهاطعأو هيلع كتشم انقرع دقو زاغ وهو
 رصبقىلاجورحلا دارا انرجحنب ىدقلا ارما نا هئاقو نم ناكو .. ادع نأ لىومسلا

 زرختق ماعلا كولِم نم كلم ءازغ ندقلا ق خا تامئاملق كك عورد ليوا
 ىدي يف كنبا اذه'لءوتساي هب حاصو ندحلا جراخ هل ابا كلملا دحأَف لءومسلا ةئم

 الإو عوردلا يلإ تعفد ناف هناريب قحأ انأو يمع نبا ىيقلا أما نك تل لو

 عوردلا عفدب اوراشا مهلكف مهرواشف هتيب لها عمش هلجأف ىنلجا : لاقف كنا تحيذ ٠

 :عنصاف ليبس عوردلا عقد ىلا يل سبل .: لاقو هيلع قرشا حبسا اهف هيا ةفعيي أر | ٠



 ج« هادلض
 يداسلا ديز نب يدع ههمو 50 وح هلآ ردنملا نب الا 0 و

 مارآلا هده لوش ام ىردنا نعللا تأ ءء يدع 000 يو ا ءاف

 .. اهنا لاق ال لاق

 نوُرمتض را عَن وفم 0 ا

 لير اك ايكو, كت تنك امكن
 ! 0و2 | تسيب رخو ٠.٠ 0 كف اًهداقاف دغأ لاقف

 ال لاق از“ الأ هذه لوشام يردنأ نعللا تعبأ 30 يدع لاقف ةريخلا ررظب ا 0

 لوَش :اهعأ لاق
 ٌّظ 2 و 0 هي و

 لالزلا ءاملابرمخلا نوب رش  اندنع اوخان ا ذق بكر بر
 لاحدمب لاح ْرهَدلا كاذكو ميرهَدلا فصع اؤحضا م
 ىلا ىهتا ةدزرلا لهأ ىلا ديلولا نب دلاخ جرخ او لاق ٠٠ هديص كرثو فرصناف

 وهو هل بارش ىلع ًاسلا+ مونم لجر ناكو :« مهيلتقو مهللع راغاف باغت يب نم يح

 : تيلا اذهب ىتغي

 ىر و بارق 4 0 ىبا هوو ع ال ل 1 ايلا < درك نأ نوع لقا ٍنآاللعالا

 ها ةنفحلا 1 و أذاق هقنع برمضف دلاخ باحأ ٠ ن٠ لجر هياع فقوف

 ) ,طوقك اذهو 30 انيحورش

 قطتملاب لكم ءالبلا نإ

 سس ذب الإ( زب إب اب لإ ذب سس
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 حيصي بارغ راطف رمح نباو نمآنعلا ا و ها لاق ةمركع ْط
 نا دلو رشالو ريخ ال ساعلا نبا لاقف .هخديخ وتل ص لا

 و1

 ليوللا الإ هلا مف
0 7 
 ارغ ربظ ىلع امو
 ارك حاسم اذإ د

 | نيبلا ْبارغ امو
 1 او

 3 22 22 ا ا

 انيق لامحلل الإ بنل ام
 :ىوثلا ني هتيم تبا

 رخآ لاقو

 ةحبصل 2 ل 2 ملعب ال

 0 ناَبكلاورجرلاولافااو

 اواهج امل

 لح رلا ىوطن نيبلاب

 اولحتر ١ رايدلا ىف
 0 3 مك 3

 نيبلا ب

 د 2 ا

 مظل كنإنيبلا ب ارغ ىحاتو

 مكي لصفلا ىلعالإ ىلت اءالو

 ف ع و8 0 0 3ك

 ب

 لافلا رخام: بذاَوك لإ

 لافقا رع نودو ندالَصَم



 «بذعي لزب لف قذقاجرهمتب ”رخ ل لوقتو رانيد هام ىلع تنك ينا كتربخأ دق مامم لاَقف

 ال1 18 كح ؛ءانوي هتاويخ نع نيتحا هقو هياكل لاقو لاق ٠٠ تام ىخ

 نيسرض معلقب نأ هرصأو ماجحلا اعدو ناويدلا نع دعقنو كسرض مكتشت لاق ىمرض

 سدع يثب نم رمح نإ فسويل ناك ع نيضر ينثدح :. لاق ينئادملا نعو .. هسارضأ نم

 لاقي هليصخم امدو ثالث هل راوجم موي تاذاعدف هتمدخ نعو هنع بجحأ ال تنك لاق

 يم كصخشأ وأ كفلخأفأ صوخشلا ديرأ ينا اه لاقفةدحاو هيلا ب'رقف حّدْح هل

 الك )ع ساو وعا قاحنو ىاقت نأ ثسحا قكلو لإ خا ريمألا ةب لاق
 ةلأب نأ ءيجأ © اهعجوأ ىتح اهبرشق برضأ دخ ان روجفال فلختلا تتبخأ لاق

 دلح رخآ مآ كتلخأفا صوخشلا ديرا ىا امل لاقق اهبحاص تنقلام تأر دقو ةماثلاب

 كاتو نأ نيديرتام عاما تببحأ لاق نجر لب ايش ريمألا ةبحصب لدعأ ام تلاقف

 تنقلام تأز دقو ةئلاثلاب هينأي نأ هسعأ مث موا نر خيحات

 رظنيل عا ريمآلا تلاق 2 أ كقلخأفأ صوخشلا ديرأ ىلا اط لاقف ناتمدقتملا

 ال كلف راح ىدعام كلاق كتل ىراتخا لاق ةلعقتاف هلع نيالا فخ

 قحاهبرضف يدح اي اهعجوأ كل راتخا نأ الا يل قري يف لمع لك نم تغرف دق لاق
 "لل | ارق ةيزاطا توق هيلع لظغ ةدش نم ئدجو اع اكف لجرلا لاق اهعجوأ

 اهمالكسنسوب مهي يف كتبحصب دحأ نيع ”رقتام كقارف ىف لاو ةريخلا تلاق تدعب املف
 ينءاعت نأ كرمأ نم ةشيحلا نبا اي لاقف اذكو اذك تلاق لاق حيدح اي لوقت ام لاقف

 مالغلا نم فكرعتف ىنتشا تح هبرضي لازا هسار عجواف هدب نم طوسلا ذخ مالغاب

 نء يلام تنب نم ىلصاح جرا هللا ودع اب لاق 3 لاق ارح + نخألا

 و و تانج

 - ١ ا »بح.

 )١( - رمت نإ فسوب ىلا ةدتسم لصأألا ىف اذكه ٠٠ عاجلا رابخأ نم اهلعلو <
 تاتكلا اذه ريغ
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 -ي سي ماسي هبا 7 سل 1
 لمس ةراث كدوسب اممو ةراغ كن اع نام زل ظ

 و ا ا

 * هلا ا

 |مرو لل رلا ىلا كنيط كتعزان ناك يان هيننال ثيل نيةمصلع لات

 كام ةنؤ.كب تلزن ناو كناص هل تفقخت ناو كناز هتبح نإ نه بعصاف مهلا كتجاخل

 لضفل كدي هيلا تددم اذا نم با كلوص دبش تلص ناو كلوق قّايص تاق ناو

 كنأت ال نه ضاو اجابت كنم تيب نآو اهددع ةيسح كليم سآ ١
 نخا لاقو ء+ قئاقحلا دنع كاذب الو.قئارطلا هنم كناع تلت الو ىلا

 همامذو هقج كيلع بجو دقف هنامزا كرخمو ةتمدخ ككلمو هسضن كلو نق يضخ

 مهضعب لاقو :. هنع كردقل كلذأو هيءويم كعاغدقف كتلم لق نم لاش نا

 كرت ًابلك تيأر اذا مهضعب لاقو .. لعنلا نم لذاو ديلا نه كل عوطأ انا هبحاصل

 مطقنا لجرل داود يبأ نبا. لاقو :. هبحاص كر كككرات هناف هجراف كعبتو هبحاص

 ناسحالا ىف رصقب ال .. لاقف كبحاص عم َكربخ ام .. تايزلا كلملا دبع نب دمع .ىلا

 كلاقم نال بكت كلاح ناس ناناذه ان ٠:١ لاق لأ

 4« هلض )
 كلملا دبع نب ماشط نيقارعلا يلوتي ىنقثلا رع نإ بفضح نا

 .ةيتكف ةبح:صقنف امهرد رمع نب فسوي نزو..لاقىنئادملا ينريخن هلمع ينآمومذمناكو

 ملكتف ةفوكلا دجسم ىف بطخو ليق ٠٠ ةئام اهلهأ برضي قارعلاب برضلا رود يل

 هقنءاوبرضا نيناحلا ؟دجاسم اولخدت نأ مكهنأ ملأ ةفوكلا لهأ اي.: لاقف نون ناسنا

 قذقناحر هم تب رخ قساف اي «. هل الماع ناكو ىحي نب مامط 'لاقو لاق +٠ هقنع تبرضف
 ًاراوم هيلع كلذ داعأف دالبلا ترمعو رائيد هام ىلع تنك اما اهلع نك أمل ىنا لاق
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 ةدعأ - داو ا ربغل 0 نأ ىلع انمحيو ا ريسل فاسو نب ل

 كنيصغنلكيلعانيوقنئلو انماحرأت مطق انيلا تأسأو:انتبلغو انتلئاق ناو كنيصخنل انيلع

 يلا ماقف لاق ايش اذه نم نرك ذم الو كتيب مزلاو فرصنا كلملا دبع هل لاقف ككتم

 نينمؤملاريمأي كتولخ نع هللا كازجلاقف ةحلط نب ىسع ىلا ًايداغ جاجحلا ميبصأو هلزنم

 بيحون رمغم نعو «٠ قارعلا ين الوو يريغ ىف كلدبأو ًاريخ مكب ىنادبأ دّقف ًاريخ

 نيذه ىأ اوراتخا طلاق جاجحلا نم قارعلا لهأ ىنعتسا ام دنع كلملا دبعناك ,. لاق

 'تكَف جاجحلا ناكم  كلملا دبع نب هللا دبع هنباو ناورم نب دمع هاخأ ينعي - مّدش

 0001 درو نافع قناع اوتعتسا قارعلا لعأ نأ :نيسوملا ريمأ ان .. جاجا هللا

 يلابتكو ةبعكلا برو قدص لاقف «٠ هولتقو لباق ن. هيلا اوراسف هنم مهافعاف صاعلا

 هل ةعاطلاو ع.سلاب هللا دبعو دم

 *« هالض #

 5 رهظاف تاطافنلا 0 هل كاد لأ لدعلا نى دمسلا عع 5-8

 اريكع ناورم نب لضفلل دا 0 ذقل ىرمعل

 اريَغَت نأ طفنلا يبلاوب ”ميبق ةنإمضاوتلا قياس او َريكلا 2

 اودعو اكيمم ناكل هب فتكف ٠ ةوقتادح أ طفننلا نويع فحل

 زيعملا نإا لاقو

 1 ا يع هال ولا كش

 0 نو 0 1 0 0

 ”غ)ظ#0أ]ز]01]ز]ز0|ا|زازاز|ز|]|]|]|]|]|]| ]| ] ]| ]١)*]آ 1 دي 9



 نم دوما نكمأ اذإ ىتح

 : « ظني ناكو ىتع و!
 هدي ىد تدفاس اان -.

 1 لاقو

 30 - سر
 موب 1 ةيام لا ةملعا

 هملعأ

 أ -

2 2 

 نيح لك ةّوتفلا

 تقَو ةرك ةياو نا ةملعأ ظ

 7-5 ل

 الفط تيبَر نمل اب ايف

 دن ىلإ ةشحو اب تسل

 دضغ ىلإ تطين ودك و

 يدفع نمفانللحو قتح

 2-3 5- ع

 ىدبو ىدعاسل يربو ينبع
 - 2 . ا ع

 دسألا + قران د1“

0 

 تالا تمانع ةمقلا

 ا ا

 ينافج ةيراش نط املف

 ناجم اهرعاش َراص املف

 و زا ع ا

 يه 2 ناقف ةيآلولا عادم هللا شرخ رسب كارا
 نم دفو دقو ةنيدملا نع فسوي نب جاجحلا لزع ببس ناك هنا اورك ذو ٠٠ ماطفل

 ىلع اونساف ناوزمم نب كلمل دع ىلع هللا يل

 ساحل ماقف كلملا دبع هجو هل الخ تح ىسبغ تنن اوماق اماف تكاس ىسيعو جاجحلا

 تاء رولا نساك

 له عاضرلا ةولاح

 تنأ نق لآق هللأ ديبع نب ةحلط ن. ىسع لاق 0 نينمْؤملا 1 لاَقف هند ني

 انفيلع تيل و لاق كاذ امو لاق اندعب تريغت وأ انتاهِفسأ لاق ناورم نب كلما دبع لاق ٠
 ( نساحم -5)
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 ءاودلاك ةقبطو هنع ىقتن ال ءاذةلاك ةقيط تاقبط ثالث ناوخالا ٠ نوماملا لاق

 ًانالف نا باتكلا ضعب بتكو ٠ هيلا جاتحيال ىذلا ءادلاك ةقبطو ًانابحأ هيلا جاتح
 00010 21 لو هجر طق ىف تاطخلا نم اهطاب ورقم رشبلا نم ليج يتآلوأ
 ٠ ةرذعلاب ءولمملا بهذلاب هيلع ”رطملا توباثلك ناك ةجاذلا ريسيب تاحتمالا هفشك

 7 كلو ىف ليق امو .. هريغ هلأ دسبأ الف هنت كاذآ حق املف ًاقطم مادام هتسح كحأ

 ىيتهرك ذإ يني فكل تلقل 2 ىتمدانم ىفك تهرك ولولا
 1 ش رخآ لاقو

 1 - 6 وو_ه 0 1 2 5 1 ٠

 ين وحي نم يوتجا كل ينبي تاقلوابتعطقلا ذإ

 0 ركأ لاوو

 سل

 هك اريك ىانخاط هدم  كاخا دعا 8

 : : ة رخآ لاقو

 0 ا د هد 6 6-0 2 ص ل ا ع ا
 تزاعل كنمي اًرانإكذوا ىنعا 7 3 ىوذدع دوب

 آ ظ 0 00 ع
 ظ ْ ه دفتسل نك نحل ةفرتالف كدر مل نم

: 
3 

 و

 ٍإ
1 

ِ 

 1 ٍ م : وهو نَّدو نميخا نكلو هننع ي 0 يخأ سيلو

 سان ةاهةيزيزازاب نارايقنس/)ب اهلج
 رخآ ناقَو

 . ةرظنلا ا أهو ءاحّرلا الإ ظ 5 ةربخ نع ال - رايتخأ نإ
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 نينمؤملا ريمأ باذكي ىرعب' ناكو ٠٠ هلصو مث ًاريخ هب ىصوتساو ًاعساو اقزر

 لل ا



 هماق مم هموم م عمم هاهم مم معم همم همم ف ممم هاهم م م م مام م هوم هوم هوم هه ممم همم هم ماعم هم مع هم مفعم معمم معرف عع عم همام م مم مع مم عم م عم ومال همم مم ع م مس ع م مم م م مممم

 ما 1 يف لكر ىلا ولو هيررق اتناك نإو اهدعساو دس تن نإ و اير هاف

 كعفنديري هناف قمحأ ىلإ الو اط ةياقو كتجاح لمجيو اهلبق هتجاح مدقب هناف ةلك أم

 | تا رادألا ةةشو دغازلا ةرك بدك نم ناعفسال نأنسا ليقو :٠ ٠ كرضف

 ةفينح يبأل نر ن8 م6 تذ6 قلاب كبلع بذكلا ىلع اخت وم كاقك لبقو

 0 1 1 1 2١ نم بدك |! وه لا قو *+ ءدحاوق هذه آمأ لاق طق تدك ام

 نم بذك أ لاقي كلذكو ٠٠ كلملا نبا هنا معزنف مبنم سيسملا ذخؤي هنا كلذو

 وه لاقيو ٠٠ ةلأملاو لاؤسلل نوبذكيو دلب لك يف نوزاتجي مهنأل .. ناسارخ حابس
 ' معزيف ةنس نيعبس نبا وهو ةيرغلا ىف جوزي هنا كلذو «٠ ٍبيرغلا خيشلا نم بذك أ

 00 ا 0 لكا توه هو ةلسم نم بذك اوه لاظو. + نسزا نيا هلا

 ش 0 نم كلك

 را رانا
 00 نإ ام

 1 لقر

 يحتفون
 0 نرفات ال 1

 نحا لاقَو

 0 :منكأانإن

 اسمهم ع

 ا ا نانو و

 هيا“ 1 2 ًّء

 تفلح اذإ نوكتام بذك اف

 بسن نمت عمج 0

 : بَدَكلالاهْسْمَ قالا رص

 ممسر عر لوط 1 ع م11 مو ليلخلا ل لاق

 ادا انهاه تلقف دوقارلا ظاغ ىف تمصم' 0 نم اءازح نيعبس ناك

 تعمسدق 6 ىنارعالا لاقف هك "ىلا علا ىلا هن تبهذف اذهب هي ا هنلأ ان بهذاف

 01 0 ةيدهبلاب داع نب ٍنامقإ انأ رايدنقساو وه ناك اذه َِ نأ انغابو كلذي



 ة"رب مالساالو ةيلهاحيف انيك فاحم مل كنأل .. لاقف للا لوسراب ماع لب كات لك

 ٠٠ كلذل الإ تمس ام ايمن قحلاب كثعب ىذلاو لاق .ءال لئالل لقت ملو ةرجاف الو

 انزلا كالخم ”ندسا ىبا ؛ لاقف يسو هيلع هللا ىلص هل لوسر ا لغو ذا ىور.و

 لح راو عد لاق يا نيباف بذكلاو ا برشو 2

 ىلا 0 هك ف رجلا 0 نزي مف 0

 ىفالإ 00 حلصي ال ا هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىورق بدك ٠

 رح ىف بذكو سابلا نيب ام حالصإ ىف بذكو اهضريل هله ال لجرلا بذك ثالث

 جاجحال الإ بذكلا يف دحأل صخري مل .. لاق هنا مهاربا نب ةريغملا نع يورو ٠
 ةعيدو نئيرق نم ةأرصأ دنعب ىل نا هللا لوسو اي لاق رببخ تنبض ال هاقال  ذ
 كلذ يف هل صخر ف تعيدو ”لتسأ ىلعل ةبذك كيلع بذك أ نأ هللا لوسر اي يل نذآف

 هيف نورك أي مهيديأ يف اريسأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كر هنا مهربخاف ذك. مدقف

 نوكرشملا لعط ةنم نوكتف هموق يللا هب ثعبي لب ال لوي لئاقو لتَقب لوش لئاقف

 ميري سابعلاو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع سايعلا نوي و كلش 0

 1 هب أ ىدلا ام كخحنو لاو سايعلا هلتةساف هنولدو لحرلا ا لمحتلا :

 ينج تنب ةيئس مكنو ريبخ حتف دق سو هيلع أ لس هللا لوسر نأ هو لا

 يذمأ يح ًادغو مويلا ىلع 2 لاق مث اهااو اهجوز لو لسا |

 لاق ادعي كريخا ند أولاقف حا يدذلاب سانعلا مهربخأ نامو ىذم اماف كلذ لعفف

 ءالضب كربخأ نم

 « هدض وف

 ةساير وتس خلو ةكووج تودكلاو مدل دنطا 20 ٠٠ لبق

 بوذك نم حئاوحلا نيلطت ال سم نب ةدخلاتو ءافو لولمل الو



 رخآ لاقو

 حولا ةلصنم بْضْنَيو دلاخ.وبأ حيدلا بي

 رخآ لاقو

 ناكم ٌرلعوأ ؛ كلم ل اليس ركشلا نعىننتسي ناكؤلو
- 

 نآلقتلا "1 كا لاق 00 ةابعلا للا مآ امل
- 

- 

 م ب زب اب اب ب اج تح

 ءىرسصلا ىسام

 ل را 0 عطاقلا فيسلا اف قدصلاب كيلع ٠ < ءانكملا ضعب لاق

 ناك نإو ا لرد 1 اه هلق ناك نإ رغ ىكملاو قديملا نم رعأب عاجشلا

 7 يذلا هللأ نازيم قدصلا لبقو ٠٠ قدصلا يف مهنا ركل فرع قو محام هف

 كامسلانبالاقو ٠٠ رولا هيلع رودي ىذلا ناطيشلا لايكم بذكلاو لدعلا هيلع رودب

 دارا ل مول رج لاقو ٠١ ةغأ كرأ ىأل بدكلا كرت لع رجوأ قيبحأ ام
 كيلعيعشلالاقو ٠٠ راعلاو منأملا هيفو فيكف ًاقيقح كلذب ناكل ةءورم الإ بذكلا

 هناف كعقني هنآ ىرث ثيح بذكلا ىنتجاو كعفتي هناف كرضي هلا ىرت ثيح قدصلاب

 مهم قدصلاب موق حمو ٠٠ عوضخ بذكلاو زع قدصلا مهضعب لاقو ٠٠ كرضب

 الو ءارضخلا كل ام .غ لاق لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ناف هنع هللا ىضر +5 وا

 | هدنعو سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع علطأ هنا يور هناف هنع هللا ىضر بلطملا دبع

 هيلعأرقتنأ كيمأ, ىلاعت هللا نا لاق معن لاق سآعلا كمع اذه ليربج هل لاقف ليربج

 هللا لوسو هريخأف ةمايقلا موي ةعافش هل ناو قداصلا هللا دنع همسا نا هماعتو مالسلا

 ١" لوقنأتئشناو تمست هب امم كيربخأ تئش نا لاقف مستف كاذب سو هيلع هللا يلص



 ك0 ااا ا ل ا ا الا ا ا ا اا ااا اا يا يي ع ا ا ا لا

 ابلكاونمسام_مزحلاباولمتؤلو 2مضعت لك ايل ابلك اونمس مه

 2 00 ب

 ةافاظاو هانا ةشدشف > هنلك حوسملك اننا |

 نأ هركو هجأف ق:روحلا رذنملا نب نامغنلل ىنب ناكو رامتس لثملا برضيو

 هيف ليقف ٠٠ تاف بالعأ نم اهب يرق هلم 1

0 3 0 

 0 لاقو

4 5 0 : 2 0 

0 26 2 00 6" 0 

 ىسآلفإ َكاذ ىف ىنصاخف ىثم نم مرك الص حاب !نإتلقذق

 ١ يساراه دنع ملاح ءو 0 نمت طع دفص نمكاطع اامليقاذإ ىتح

 لوطا ىنألو

 هَ د عار مساس ع ن6 9

 ىنزا نابعماو فسار نعم نباب نلععتا ذا

 : 6 ! ها 2

 ينظ ناك كلذك حرفتالف ءئثريغبكتعتحرك ا نإف

 ْ رجا لاق

 بع يفو مال“ ىفاالاقم ارلاقف ىئادم مديعأ موق هلا ىحل

 رك قينتن كاع 1 كر ذعم تلق خدمت ,مزاحابأ

 لأ لاو

 ناجع اًدمح ىهتشي ةنكل - نمث وذ دمحلا نأ ملك ن1:
 3 8 0 37 0 ل 56 1 1-0 1 3

 ناسحإ َراثا ةدنع اري ىح ًالجراوحَدعذ نمسك !سائلاو

 اًهوأو ٠ ٠١ ةيعاتالا نال تاناالا نأ روتلل 20 ١



 ااا داو رككفلا نم لدقلا راتكتماو :افاكملا تلظ نع ةمحلا عفرو تا

 | ميدتسا الو كيدايأ لباقأ تسلو باتك نم لصفىفؤ' ٠٠ هسفن نم لذبي ام ريثكلا

 انسي لاو ا قحلالو ا معنلل هللا هلدح ىذلا ركشلاب 1 كنانحا

 3 هنا 2

 00000 يللا لاو اخ لقمي ءاركلا ىلا فورعملا ... ءاكسملا نمي لاق

 ” 0 ل ةالآة نم بريثو اًولكول نقعبف فدطلا هنم ترش لطملا لثم كلذ لثمو“

 ٍْ لاقو ٠٠ ماثللا يلا فورعملا عانطصا ةواَذِع لك ناسا انجلو نابفس لاقو 28 *٠

 .. تنكام لاقف اهجرخأ اولاقف مهنم خيش ءابخ هلكت اك تاع فلا نع ةعاه رانأ

 >2 لعجو ااا ال حا اليزه تناك دقو اوفرصناف يش تراحتسأ دقو لفل

 رف ور اساو عسسلا# انف تشاع ىتح اهمقسي
 ظ كلذ يف مهرماش لاق 0000

 رماع , ما يحلل يدلا قال هلهأ ريغ مم فوئرعملا مص نمو

 ظ رئاردلا_حاقللا قابلا نوسل ا داي تضانا انل اني ماقأ

 00 00 ]1 بانا ترق .. تلكم اماذإ قح ايمساف
. . 0 20 .- 2 

 . رك اش ٍريغىلإ ناسحإلب وحي نمهازجاذه فورعملايوذللقف
 لزب 0 ةاش هل باأرقو هنامخ 2 هلمتحاو بند ورد> يناسعإ ناسا ٠٠ ليق

 ' كلذ 0 ا 00

0 

 دما رع

 لا م.تاشب ا د

 بردألا بدأ . مقانب س لف ف عابط عابطلا ناك -اذإ

 دقنأو «٠ كلك ان كنلك نإ نس ٠6 لبا قو



 هه

 لاقف ةاروتلا ف بوتكم هناف اذه لاق ىذلا اذه نم نيمإلا مآ .ء سك لا
 كهذا يدع عيضي ال ريخلا عنص) نه ** بوتكم ةاروتلا يف لاق َكِلذ نيالا

 كلهللا رفغ دق سييلأ سو هيلع 0 هللا لوسرل ليقو ٠٠ ىدبع نيبو يب فرعلا

 هو ا رازك كا بع نوكأ الفأ ٠ لاقف دابجالا اذه اف رخأت امو كينذ نم مدقت ام

 مهللا «٠ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاخ ةالصلا ىف لاق الجر نا ثيدحلا يفو

 بحاص مكيأ لاق لسو هيلع هللا ىلص فرصنا اماف ًاكز ابيط اكراب. ًادمح دمنا كل انير ٠

 مهأ نوردتيب اكلم نيئالثو ةعبس تيار دقل لاف هللا لوس ري لأ مهد لق 000
 ىلع نينمؤملا يم .اقو ..رفكلا تاع رد لوأة.ىبلا نايس لقو 15 ٠

 . نيرك اغباا ركشأ كك هنآل ردك م عك فد هنع هللا يضر

 كلذ ىف ليق دقو

 هركش مآ دونك ات ”تنك تيسالشل
 ”وغكلا نفك ام ةلادنعو .. كارجب ابل نياك اس

 هباسح كرت الإ اهباع ركشف ةمعن دبع ىلع هللا عمن أم ءامكملا ضع لاقو

 مقنلا مئاظع "لحم معنلا ركش نع يخارتلا دنع ءامكسملا شعب لاقو ٠ اهلع

 ءدشنتف كتم لعق ام ةقئاخل لوهان ا هياع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 ىَرِج نمك تلف اع كيلع ىننأ ١ نمنإو كيلع ىتنوأ كبد

 لاراب لع ىرخأ اذإ ادا ةعاعو ضيقا قمس ويطل ئ

 ةدرب, ىلأ نب لالب تصصخ + ةمرلا ىذل لبقو :: ركأشب هلل سيلف هركش :ب مف ًاريخ

 ةقاوسا قلك قل قلص نسحاو يول مل اي يششل الماما لات كل

 مراكم ىلا هيسنيو ركشلا ةبلاطم كر مدقا نم مهنمو :: ىركش ىلع يلوتسي نأ يدنع

 ١ ءافاكلا ليجلاف كركش هفورتع رشا نم ربمجح زب هلاقام كلذ نم :: قالخالا

 قحمب ةعينصلاب ةلاطتسالا كلذكف ماعنالا ةدام عطش رفكلا نإ ءامكملا ضعب لاقو

 ركشلا طك رت ةفيرشلا”سفنلا ننسو ةضاطلا مراكملا نم ةديبع نب لع ناقد 0

 ( نساحم - 4 )



 ظ 2 نا د ف لإ ا اي كدعي هللاو د ايبا

 فيصل 0 لاق ٠٠ اي ريم 6 نهد

 -_ ع اا إياب ب تس

 را نجاحك

 هانت كلج و ءاما تسأو 0 1 دا
 ةلزلا_ سحأ نمو ركشنلف منا ن نم دايدزالا بحأ نم لبس ى لضتلا لاَقَو هه

 لجل لو لوقت كلذ نمو .٠٠ هركمو هنلاد طقسيلف,هزغ ءاقب بحأ ن نمو فيكبلف

 فورعم ىف. هركش

 ظ عدباصألا تحال ىف تتيتامك  ٌةدوم كنم ٍللقلايف تندم

 ناكوا اب كبحأ من لاق نالف اب ىحنأ ًاموب هلأ هلأسف الجر لجر عيطصإو ٠٠ لاق

 . نم لضفأ عيل ناورش ى فرتك, ناقد ٠٠ كلتال كتح ناكوأ كلال كقوذ

 يف اذه سوأ نب بيبح رصتخاو ٠٠ ركشلا ىلا ليبسلا هل لعج هنأآل رك اشلا

 لاقف دحاو عارصم
 كا 1 20 5

 العفت و لويقن نإ انيلع نال
 نءىلع عناو كيلع عنا نم ر تا ةاروتلا ىف بوتكم ٠ لاق ةورف ىلا نع ىلهابلا#

 معنلا ىف ةدايز ركشلاو ترفك اذا امل ةماقا الو تركش اذا مل لاؤز ال هناف كركش

 ةيوقعلاب نوحاص لجاغت 0 * * ليسو هيلغتش/ لس هللأ لوسر لاقو .. ريغلا نم ناماو

 ةعيطخلا دشناو .. ركشي ال فورءمو محرلا ةعيطقو نيدلاولا ٍقوقعو ردغلاو يغبلا

 ذا رابخالا نيكو م

 1 00 -0--- 10 2 0 2 ةرح

 سانلاووللا نيب فعلا بهذي ال هيزاوج مدعباال ريا لعفي نم



1 

 .:ةسنلا قح ءاشق ريقلا : هزم ةروجلا ني رشا لو ينام 0
 هناز ًارس هاخأ ظعو نم ليقو .. حفصاف تردق اذإو حصناف ترشتسا اذا لبقو

 فصن :رخا لاقو .. ةاج ةروشملاب ماصتعالا رخآ كاقو .. هناش ًارهج هظعو نمو

 . هيارب كلحأ 6 اله ديتنعل دقإ دارا اذا خا لاقو ..! هرشتساف كيخأ عم كلقع

 يلا ”نيأر ناف ءاسنلا ةروشمو كانإرخآلاقو .. يأزلاجاحوعأ متون ةووشلا ١

 نحو ىلا ”نهمنعو نفأ

 م« هدض »©

 رو كل كبحاص فاعضتسا الا ةروشملا ف نكي ملول .. معلا لهأ ضعب لاق

 ًادخاتريثتسا امو ناتمالا هيكي اهداقلاو ةروشملا» د اهحارطا نحر 03

 كاباف  ةزعلا هتلخدو هل ترغاصتو ًايوق ىدنع فنزاكو ًافيعض ىفن دنع تنك الإ

 ًأطحلا ىلا ماهتسالا كاَدَأو كلاسملا كيلع تفلتخاو بهاذملا كب تقاض ناو ةروشملاو

 دبا هسمحاص ناف دادنتسالاب كيلعو فعءذتسم لذتسم دبأ اهحاص ناف حدافلا ٠

 لوقعلا ىوذ نع تيتغتتا ام كلذك لازت نلو زوؤدصلا يف سيف كوشلا ف ل1

 كريدي دسقو كناش عضعضتو كناكرأ كب تفجرو نويعلا كترقح اهلا ترقتف فا اذاف

 ةدنسلاو لبقو . . مهيلا ةجاحلاب تف و ريبكلا كب فختساو ريغصلا كرقحتساو

 نبا 0 رع د يمشلا زوما نوح قا ن 2 . لقعلا ريزولا منو يملا

 ”لع رشأ هل لاَقف جاجا بتاك سم أ نب ديزي هيقلؤ يكل ع

 6 هباحأ ةفاك هملع كلذب راشأو هماع تردق ام رذتعا نكلو رشأ اع ىردأ ال لايق

 ةرم,الا هيلعتماسقأ ولاقىذلا ريغ هللاو تمار مهروشم يا تاخد اماف ىبعشلا لاق

 كلو ةقحلا هنا لاعب ٠١ ريغب رذتعا نا ىفورما دق سانلا نا ريمألا هلل يأ تلق م

 ةرجنلا ءايوق ألاب انك اف انضرحو اندهج دق قحلا الإ اذه يعاقم يف لوقأ ال نأ هلا

 توفعزنإو بوالي كوليس نا نب كرفطأو اني فلا ارت سولو

 الغ لخدي نم ال قليبلا نأ هللاو تنأ جاجحلا لاقف ٠ انيلع كل ةجحلاو كماحبف



 رع رع ع رج رع رج رع لع لج ف رجع ع حار رع تا سل و م ل م ع مص عع مس عع ع عسسل

 ظ نوفا 0 0 ا

 بيِصَنِهيف رسال ى دي نأ ن هرب لارا بلعأ بلا
 را ىتفلاو الإ كن 1 إف بييللا ثرس ادب اذإو

 ل م 0 م ًاظفحتسم ئوهاذ ذا

 1 نسح ىلع كانلصوو كرس ةعاذإ لع كير دع دق 2 لاقو نعش ئدبملا نسحتماف

 الا1 رار كلا رجتسم لكل دايز لاق ٠٠ هتعاذإ نم نسحا رسلا نايك نأ كرعش

 نيلجردحأالإ عضوم رسلل سيلو ةحيصتلا كريو رسلا ةعاذا ناتلصخ مهب تعدتبا دق

 امهو هيسح هب نوضصا ا را مواد وأ هلآ اون وجرب يرخا امإ

 قيضت 1 نجلا رودص تقاض ام ٠٠ بايملا لاقو ٠ ٠ ىهدلا اذه يف نامودعم

 ماعلا لط اك هلا ع

 )00 هالتك نع سانا هناك رح تحرصفر قولا تك اير
 70 هناي ىتفلا مرح اميرلو -هتوكس ىفلا قر اسبرلو
 ' رخآ لاقو

 يو ىَتف أس انا هع كاش." .اعرسكامشل طف ل تنااذإ

 ظ ظ ا

 عيزلمى رسل مونت مدو  عرارسأل موتك ناس
 وم يل نكت [ىوبلا الواو. .ىوبلات منك عومذلا الواف

 صح ذي ا اب جع ع  ع  ع تح

 ل ا

 ىضش وهءلعام ىضِق دقق دهجاو هحبصأ راشتساو هبر لدرلا راختسا اذإ .. لاش



 0 اود ير داع ا يشف ل لا يا ا ل
 ” ظن“ امك عيمفنل تولت: ١ ٠ كيلع اهل ةنكصأ اجل لو

 ' ساؤن وبأ لاقو
1 1 100 

 ساكلاب هكتازخأ ءواوو ..نانلل كوارسا شقتاال

 ساذلا:نم سانلاب فازا هب ام ىلع سلب 5

 نينمؤملا ول ىورام رع ناسللا طفح ْف تعمدت ام كا . درتملا لاقو :

 ههجو هللا مرك كلاط.ىأ قب ع

 ايسكو [قوك رب الل ...٠ اج لا ةانغو نإ: ككل
 احيتصت حصن لكل ناف -كليلإ الإ كرس دنت الف

 قر ليل بنمارإ ىب راع هدنع يكسلاى ريشا ١

 قّرختت ام نامثكلا ن* أب 5 اهتوسكف هرارسأ ىلع تودع

 رام دات الا, ىردص رارسأخ:': هردص وتطل راسل 00

 قفوفلا ب دألاَلاةاملؤقلانم ١ ًاظعاو ث يدا الازتس يف كبسحو

 نيظاّرنلا مدوتم يذلار ف هسفن_رس نعد ملا هه اان

 رخآ لاق 7

 20 دنعرلسلاو يطغى دك الإ < لا كيال

 موُدْرَسْبابلاو هحاتفم َعاض ذق قلع ذل تب ىف يدنع رسلاو
 ىف تندحأ ام لاقف ةبتع' يف هرعش عاذ دقو يدوملا ىلع ةيهاتعلا وبأ لخد .. لبق
 1 ١ هلاهف .: كرس ةعاذإ قدتلحأ الو كح



 عزو نةوهبخا ”رسو هسفن "رس نم هنلق يف ام هراهظاب هسفن نم هودع نكيو .هيقتخيف
 دحا ىلا يس تيشفااام ةيواغم لاقو ٠+ هليةتدن. لذا هشفن الإ نءولي الق:هرءا ميوقت

 ىالضان ب هتمك ل ئردض حماوج هتعدوا الو فسالا ةئشو مدنلا لوط يبةغا الا

 ٠٠ صاعلا نبا الو لاق صاعلا نبا الو ليقف ةعفرو ءاتسو 5 هو ادح يتبنك الإ

 "قص هللا لودر لاقو*+٠كقيدص هيلع ر هظت الف كوذع نم همئاك تنك ام٠ ٠ لو ناكو

 *نءولب الف *ةننءهتا هشفن نط رع ناو هدب ىف' ةرتكخا *تفاك ةزنس تك نم مشو هتيلع للا

 تنكاام وس هنم تّحرخ ةملكب ننظت و ل ىلع كيبخأ عضو نظلا هن اد نم

 لح هللا عينا 95 ن* نضفأب كنف للا ىصع نم تافاكامو ايهم ريكا ف اط اذعفو

 ٠٠ ءالنلا دنع ةمصعو ءاخزرلا دنع ةنيز مهاف قدضلا .كراوخاب كدنلعو هنف ةشأ

 رسال از فنعو ١ يأ ىف:موي تاَذ رواضنملا ترك اذ .. لاق ىسسع نب مهاربا ثدحو

 دشن اق «؛ لعفام لعف َيَح 0

 كرك لاو مذ ا قيسقت

 ا ا َ 20
 تيما ةمادقم ابلثم لع 0-0 نان دع *غانف ١ تملع دقو

 حا :كاقوأ

 متنيف ميتضلا سلا يظن ذقف ةبغكضْي نامتكلابَسْسلا نص
 0 6-0 22 اك 0-0 . 7 1 3 5 1

 متكيث يح نم رشلاق زر خر ظيف . هلهأ ريغ ىلإ اًرس نيشفتالو
 2 0 0 هع

 دلتا بارع: مج ىتن اكىتح نامتكلا يف تلز امو

0 2 0 

 مسير هّدلا ىف !ءيح لهو تماس ىعملسلو ةاشأولا لاوق نم ماسنل

 رخا<لاقو
5 

3 0 20 1 : 2 0 6 
 رفوا هرغس ف يطحو ثيذحلا راشتنا فاخت ينما



 كلذ دشن أو ٠٠ ئش تزحو يتبلط تكردأف ربداقلا تدعاشو ريضلا تفلاحتو مقا

 اودشح ذإ 0 0 1 كرا هنع تريعام نامتكلاو مزمل, 0

 اودقَرذق ماشلاب يكلم يف مؤقلاو مهر راند ف ”ميلع ا تر أن

 ---- املا اوببتئاف فيسلاب مكَرَض تح

 ةليسالل اهيعز 1 امنع مانو ةعبسم ضر ف امتع ع نمو

 ًاعبرا الاصخ ينينجن ٠٠ هيلع لخد امل ىبعشال ناؤيم نب. كلملا دبع لاقو ٠ لاق ٠

 آر ىل نيم 5 ًادحا ىدنع نإاتغت الو ةيذك لع نيرجن الو يهجو يف ينبرطت ال
 لك ناف رسلا نانكب مكئاوح حاجنإ ىلع أوةيعتسا 3-- هياع هللا ىلص ىنلا لاقو ٠٠

 كلذيف ىديزيلا دشنأو.. داود

 :اشحأو عالضأ . ريثلا لع يه ع تلوقكا اذإ رسم برأ جنا

 هريغ

 اهريِمَص هيلع ىوطت ام سلا نم ىدملل صختالو ايس 0١
 اهريثك َعاض زال ا د هلهأ 7 نم موتكلا فم انف

 كي تلح ردد .مؤقلا نم
 الجر ناكلاصخ عبرأب بلاط ىبأ نب : يلعلع تنعأ نايفس يبا نب ةيواعم لاق

 اجامل ألا ثجاف ىح كس ال ناكو ىرتل موتك دكا ا رس متكيال هلع 0
 مهلقأودنج عوطأىف تنكو اذالخ مهدشأو دنج ثبخأ ىف ناكو كِذ ىلا ردانأ تنكو

 ٠٠ هنع قرفمو يلإ عماج نم للف تئشام تلنق هنم ششيرق ىلا بحأ تنكو ًافالَخ

 هرش نم. ةمالسلاو هتجاحي رفظلا نيتليضف يدحإ هناك نم رس مناكل ٠ لاَ ناكو

 كنامكء« مهضعب لاقو ٠ هللا رفغتسيلف ءاسأ نمو هيلع ةنملا هلو هللا دمحيلف نسحأ نف

 نم رسبأ رسلا ناك ىلع ريصلاو ةمادنلا كسقعي كرتس كؤاشفإو ةمالسلا كبقعي كرس

 صوصالانم هدب يفام ىلع قاخن نأ نابنالا حبقأ ام مهضعا ١ لاقو ٠ . هناشفا يلع مدنلا
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 اهريخو سفن قص نم كاذ لع 2
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 هم أ مم م مف م مق ا ما ماع ا مم م اف م أ م ا مانا عم م م ماما عمو رم عم مم مم هام عمم م ف م ل ممم م اتت ف ل مم مم م ممم م مم مم هوا هم م همم همم همم ممم ف ع مم م وج مم هع مم مم مم م مع مم مم همم م عمم همعص

 ء ع . 2ع تن 3

 هنم لعتا نأ ديرأ نم ىلا ”تدمض ىسفن ىف تلقف

 « هدض »©

 حدمت الو قطنملاب تمصلا حدمت كنا ٠٠ لاقف:قطنملا نع ءامكملا ضعب لكس

 ٠١ لاقق امهنع رخآ لئكسو ..ء هنم لضفأ وهف *ىث نع هب ربع امو تمصلاب قطنملا
 ' قح جارختسا ىف ةاراممال للاوو ”يعال ابلجأو ناسا اهدسفأ ام ةتكاسملا هللا ىزخأ

 | "لاق ملا نم ةازانملا_ىفان تفرعدق هل لبق جقرعلا داي يف راثلانم يعلل مدحأ
 ضعب لاقو ٠ ”يعلا هرسيأ ءاد دلوتو اللع ثروت ىتلا ةتكسلا نم ًاررض لفأ اهفام

 هلوق ىف طرفأ نميو ٠٠ نرح هتكرت ناو نئرم هتنيم ناف وضع ناسللا٠ ٠ ءامكملا

 ةلودلا يحاص رسم أ ني و هنيب ىرج هناف يزورملا مارهشنع ىكحام «:لحلابليقتساف

 00000031 لت وبا تمصف ةطقل جاره هل لاق نا ىلا هءرواحي سم وبا لاز اق مالك

 ناسل لاق ٍمسم وبا كلذ ىار اماف الصنتمو اعضاخ ارذتعم لبقاو هباسل هب قيسام ىلع

 لوطن ىبش ىلع كتا“رج ىنال ىل تذلاو ناطيش يضغلا اماو اطخا٠ مهوو قبس

 دار رولا) الغم بك ناو هيف كتكرش دقق نذل ادمحم تدك ناق.كتمىلابحا

 لجأ لاق ًارورَغ نوكب ال كلثم وفع كلملا اهيأ مارهش لاق لاح ّلك لع كل ائرفغ دقو

 دمك ايعالإم وبأ لاقف راذتعالا يف جو نكسب يبق عدي نل ينذ مظع نأو لاق

 تأسأ ”تنسحأ ذاف نسحأ انأو يبست

 7 زب ا جت

 رجلا نك اك

 ' رسلا ءاشفإ ًاثالث الا هبامحا نه ءيش لك لمتحي كلملا ٠٠ لوقي روصنملا ناك لاق

 موربملا مربي تح ”رسلا ناتك رئاصبلا ذفن | نم نإو كريغ هيلع علطت ال كرس لوقي ناكو 5 ع 0 . 17 0 ا

 كررزتاو نامكلاب تديرا -..لاق مالا اذه ككردا“«ىث يأب سم ىنأل ليقو



 لفتافاتنك اهاعنيح د ناو فاني ذلاس كيف

 لاق 33 ليلا سوق نع تءدهر اهناك تانك عبر أب كولملا نم را ماكت» لبق

 اذا ٠٠ دنطا كلم لاقو ٠ تلق ا در لع ىم:ردقأ لقأ ماه دو لا[ 6 م

 دقو لقأ ملام ىلع مدن[ ال ٠٠٠ رضِبق:لاقو ٠٠ اهكلمأ تنك ن إو نتكلم ةيلكب تملكت
 مدنلا نم دشأ لوقلا هب ىرج دقام ةبقاع ٠٠ نيصلا كلم لاقو .٠ تلقام ىلع تمدن

 هيلا بحأ عامسأالا نوكي نا ناسنالا ةفاصحب نم ٠٠ مهضعل لاقو ٠٠ لوقلا:كر' ىلع

 معلا 2 ةدايزو ةمالاس عامسالاو تيضصلا مدع نل هنافيهيفك ن» دجو اذا قطنلا نم

 تمي نأ ىلغارداق هناف :خبضيبف لوقي نأ" لكردق نم :.ءاكتا سس

 فيئاصتلا بحاص حيصفلا ملكتملا يناحيرلا ةديبع نبا ناك ٠.* مهضعب. لاقو :٠ نسحيف'
 لوضف نم ةمالسو قطنملا غيز نم ةمصعو ظنللا تييرحت نما نامأ تيضلا 000 ١

 * قلتم نص رحأ توكلاب طا نماقلا لكن نكته ٠ ىدوملا تاك هللا :دينع بأ لاقي كوالا

 للا لوسرلاقو ٠. منغفلاق نك ناك سف تكس نم * ٠ لاقي ناكو .. مالكلاب هسالا ىلع
 يف:رجوأ 0 دا مجري مالكلا ىف قاعينالا هركب ىلاعت هللا نا ٠٠ مسو هيلع هللا ىلص

 ىناسنأ٠ ٠«لاقف هلاطأ مالكب هلتقدنع طارقس لجر ملكو لبق... هتجاح ىلع رصتقاوهمالك

 اظ٠ ٠ لاقف هنأ ما تكب لتقبل مدق امو. .هتوافتل يمبف هرخأ قرافو ديغ لول كذلك نوإ

 م الا وأ افجي لثقأ نا نيجي تنكو لاق :ااط لتتم تلإق الكا اب

 نب اا تيلوأ مركبا فيما دك لس م بليل

 لايق ةلع سلخدأو لكوتملا ىلا تلي: هرم لاقيري زلإ: نع متاقلا ةماس لاقو ٠٠

 تاخدأف نيبين دملا هس ةف' نم ةناشإل نع ناسا سل لا دبع أ مزلا هلا دبع أ

 لِيَ ةمد كاسق هب ريع دقو بهذ ند لعن هلحر 2 1 لق 1 ان اذاؤ ةرجح

 لوشو ٠٠ مدلا لسغي

 لج رلاةَرثع نم: كاش ا هناسأب ةرثع عا نم ىلا تا

1 
 ليما بَ لج لاب هترثعو هسأرب يت هيفا نم ةتراسف

 ( ندع



 ع الا لذ أو اىحاسلا .حطفا لثمن يقال نقلا ناو نقلا ره

 لوس ىذلا قدزرفلا لاق

0 - 5 0 7 0 
 مم َوَدلا رطل وا رادج بقتل هلثمّصل ال صللان باو صللاوه

 ا ا اب راجل اج حس

 1 ١

 ماسلا طفم 7

 ا ا 53 0 2 3 +٠« 0 ةطقاس 0 0 لوص نم . تع

 ” 0115 الن هف نوكش هناسل ”لزوو هع نم موقف همدق رعت لخرلا تدَجو قاف

 اا ا لح را ف نوكت رخا لولخ نم ةخ تسل“. دنع نب نوي لاق

 7001 وخز نب ةماسق لاكو ٠+ ناسللا ظفحت نم اهلك يخعا عاونأأل ةعماج نوكن
 ركفلابباوصلا لعو تمصلاب مالكلا ىلع اونيعتساف مكتمد نم رثك أ مكمالك نا سانلا

 هابل طفح مل نمو ةهيدك ع ظفح م هناسل اخ نأ لقاعلل ىكشي لاش ناكو كك

 ماقال 2: 25 كه لع ةلملس دقف
2 6 

 هلل 2 ف كالبلا لح نإف ادهن ٠ ناسسالا ظغةح كيل

 كغ
 27 5 2 2 20 20 عمو ُُ 0-5 5 7

 ناسالاحرجام رهّدلارجو ارييف ةوس ات فيسلا 0
 0 نب ل ا -- د -

 ناسللا حرج ام مات, الو ”ماثتلا ابل ناعطلا تاحارج

0 
 هم تو 0 0 2 0

  قطنملاب لكم ءالبلا نإ لتتبتف لوقت الكناسل ظفحإ

 لا الا رد ارح ٠ ةناكم ”تملع يش اماةزس



 اضم دم مم همم همم هم ممم عزوف ع همم هم مج م ممم همم هم هم هم همس همم همم م مم عمم هات مم م أ و ام ع م مم ممل كم م م م ا مق هاما هس ع هم مس ع مم همم قام كاع قا مس ةسم لمع ةاقم م مم قع مع ممم هع

 نإ حالو

 ناار عي 00 3 تقلعو 2 2

 كنعلا ى وب يش 8 032 كللملا دنع ا ةماسملاقولاق 353 اذه نع ا بأ وح اثدحو ف

 ايش نكي مل بقعنا اذا باويللا ناف رضاح باوج نم لإ بحأ ىللاعت هللاب ناعألا دعب

 *« ةدض ٍِه

 مثهالا نب ورمعو ردب نب ناقرئزلا سو بلع 300 لوسر دنع عمتجا لاق

 عاطم فكلا داوج ا لأ لور لاو تنأ أب لاق ناقينلا ور 3

 للا كوس راع ناو تنك ىنأب ناقربزلا لاقف ؛٠ هرهظ ءارو م عنام ةضراعلا ديدش هضادأ يف

 اذه نا هللا ىناي هللاو ورمع لاق .. ىندسحت هتكلو اذه نم رك |[ 00

 الوعر 1 و يف ةيهاركلا ىأرف لاخلا قحأ ملام نطملا قدض ثور

 ديسفلو ىلوألا ى:تذك ام هلآ كوس 2: اقف هر 2 م راع هللا ىلص

 رعأام أمنا هما و لا قدح تلقف ثدضر 1 ذل

 ادت معلا نم نإو ارحل ناملا ني نإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ ٠٠

 ددعلاو ةورثلا ىلع "لع كبلغ . بلاط أ نب لثقمل لاق ةقع نبل نا 00

 مد نم ناجمشل كيفدش نإ هللاو امآ .ديلؤلا لاق. ةنيظا لآ ك1: ينقبسو لاق »٠

 ينا هللاو .ديلولا لاقف «« رسبملا حينك مهف تنأ اهئاو شيرقلو كلام ليقع لاق ٠٠ نامع

 امأ اك ليبقع هل لافف .. ادوعص اودروا لتقف ازكرشا ضرالا لأ لإ ٠

 لات كمسا ام ناوفص ب داخل ني رق' نم لجو لاقو لاق «,ه كسبأ ةب 00
 وهوناوفصاكابأناو دلاخب تنألم بذكل كءسا نا لاق ٠. مثدالا نب ناوفص نب دلاخ

 تنأش يرق يأ نم دلاخ هل لاق... متهنالا نم ريخ حبحصلاو مثهأل كدج ناو رجح
 تحمجو ةيمأ كتمتأو مثاهكتمشهدقل لاق ٠ بالكنب ”ىصق نب رادلا دبع نم لاق ٠

 قاغتو اولخد اذا حتف' اهراد دبع كتلعخ "يدق كتصقأو موزخم كتءزخو حمح كب

 لئاقلا نم سارف ابأاب ..هللاقف رعاشلا ةفياخىارف قدزرفلا يمو لبق ٠٠ اوجرخ اذا .



 مولا م ومن هنعمل هوم ممم لم ةوو ممم معة ممو المع م هدم هم لمم عم همم مق م همم م ممم ةمملم همم عم همم مم همم هموم مو همع عمم قالو م ممم مالم ة ممم ممم همممم مع ةمموعو

 كادف ”تلكج' :: داهم كولم ضءعب ىلا ىكارملا نبا بتك < ظخاجلا لاق ١

 ٠٠ ةلبق انل تومال ٠٠ ىرمشلا نسحلا ىنال باتك ناونع ىلع تأرقو لاق ٠٠ هتمحزب

 ا "لإ فتك ىذلا ىلإ +4 باتك ناوتع لك اضوأ تارقو

 مسج دي دب اهب دبي يي يه سس

 باو لا ىساحن

 هل لاةف٠ ٠ هإ ةعبض ىلع هبصغ الاماع هنلا يكشف ءءزيوربا ئرتك لءلجر لخد لاق

 كيلعام ةنس نيسيرأ اهلك أك تنأق لاق ةند نيعبرأ ذنم لاق كدي يف ى 5 ذنم ىرسك
 ” قأللا رو مارب لك انآ كاملا ىلع نآك امو لاقف ةدخاو ةنس اهم لماع: لك أب نأ

 ةفاظع تلخ د لاقف ةناقثلاهتنكمأ جرخ اماق هوجرخأف هافق ىف اوعقدا لاقق ةدحاو ةنس

 هل دلاظو 4 هتفاخ يف:هريصو تعيش درب ساو هودر ىربك لاق نيتنثب تجرخو

 انأو دعس نيتمّملا ريمآ لاق ديعس تنأ هل لاق «ةيواعمىلأ نيخقدتكلا ةّرعنب ديس

 تنآ لاقق ديبلاّت نأ لاتف» :نومأملا لع ىدزالا سنأ نإ سلا ل خ دو لاق»::ةةرم نبا

 لل رك 1 تنابلطملا دبع نب ىاسلل ليقو اق ٠+ سنأ نبا انأو نينمؤلا ريمأ اي دنسلا

 لاق هلق ت'دلو انأو ا 1و مالسلاو ةالاصلاه يلع لاسودو هيلعفللا ىلد هللا لوسر

 لق . هنم ةماق ظنإ انأو لوظأ ريمالا لاق تنأ مأ لوطأ انأ تليملل جاجا لاقو

 عنم ام لاق ءط نم تلاق زوجعلا نمت اظ لاةف لع ينب نم أسما يلع يدهملا فقوو
 نك كا انيق موك نإ بزملا عنم ىذلا تلاق متاح لثم رخآ ابف نوكي نأ ُط

 سم هيو رب را نب هللإ دل قارعلارمأ قئوتلا انو لبق «ءايلصوو اطوقب يجأف

 لاقف ماشلا لهأ نم الجر مكنم ةسمح لكب يل نأ تددو مللاقهياع اومدق امافادفو هيلا

 ماشلا ّلهَأ قاكو ماشلا لأب تَقلَدو كانقل< نينم ملا 1 فاعلا لجأ نعالج

 ىتثعالا لوف *٠الإ الثم انل قرع اف ناو رم ل!



 هبجعي لعش ًارنع اعد ةعقرلا نومأملا أرق املف :: هللا ءاش نإ لغف هدلب يلا فارضتالا

 اذعيف هل باتكلا لاق نينموملا رمأ اي ابحت اق فرخ لاف أ رثا ليسا وايفل نا

 نع ةلص مهرد فلأ ةنآم ةزئاجيو همالك انناسحتسا لصف رخأتي الثل هاندعو امي تقولا

 :2 لاك اخ كَ نب ليعامسا امدحو :: هل-كلذ ل لافغالا ةحامسو لطملا ةءاند

 نب للا ديبع بتك ريثك قلخ هتحم تامو رجلا فراش ىذلا لسلا 6 لها 1

 فأل أوهتيبناريجو هللا عر لهأ نا :: نؤمأملا ىلا نيم را ىلاو وهو ىولعلا نشا

 نانيلامدهى هايرخأت م ار ليس نم كفورحم نمي اوراتتتسا دقمذالا ةرر 0

 دا: الو اذراط كرثام يحي لاقي الا نرجو لوضاالا حاشجاو ناوسنلاو لس ١

 ىلع ءاكبلا يلا ةحارتسالا نع:ءاذغلا باط مهاغش دقف سدلم الو معطم يف امهلا عجأرال

 مهلا كناسحاو مولع كفطغب نئنم ملا ريما اب مهر جاف دادجالاو ءاب الاو دالو الاؤوتاهه الا .

 ةريثكلالاوم الابن ومأملامبلاهجوف لاق :: مهنم ركشلا نع كسيثمو مهنع كئفاكم هللا دن
 مهاكبق نينمؤملاريما هللا مرح لهأل كتكش تلصو دقف دعب امأ هلل دسع ىلا بتكو ٠ ٠»

 الجاع مهلع هفلخي امي مهلا فاسأ ام عيت. وهو هتمعن بيس مهدجاو هتحر باق

 له ال سس ا اذه اك لاق ٠٠ هنن هدد ىلع هم نع تنبش يف هللا نذا نا الحاو : 2

 درع )5 2 حالا 9 - 5 هدو 2 لا 38
 نب يحي ىل ُثوس نب دم نب رةعج د و لاق :: مهلا اهذشا تلا لاوم آل ند ه4 ع

 ::هبف لوخدلا ا ند 25 هنم مور ديا امس: ع كلل ىركش لجعل نم ةيقعشسل كلا 2

 2( عنصأ مك عر دا ::ىلصوملا مهاربا نب قاحسا ىلا ماشه نب ىلع تيك لاق

 ةقرأا نم اعون ءافشلا هنم تباط ىذلا ةاقللا يل ثدحم م ىنتشا الو ىتتلاو قاتشاف

 تنأ ناف ماركلا دنع لاخلا ليمح نالف فلد ىبأىلا لقعم بتكو لاق :: ةقرفلا ةعوللا

 :: .ءارتعإألا ضعل 1 ىلا مشاه وأ 0 6.٠ كريغ لعف هيلع كلذش هطبسرت مل

 :5-هل قيدص يلا 000 . زجغم نام را ىلع ربصلاو ز ونعم ريمالا نم ىض مغ

 ركشن ام ىردن امو هيصعن ام ةرثك عم هيصحم الام هللا لضف نمانل حبصأ دقف دعب امأ

 رومالا لكى انمزلب هنا ريغ ىنعام ريثك مأ ىبأام مظع مأ رتسام ريثكمأ رسشن ام ليجأ 2

 لالا نسح ىلع كركشك هنالب نسح يف هللا دزتساف هدمح انياع حيو هركش. ظ



١ 

 - نم هجرخم الو هبيصن كباق نم هل لعجم نأ بحأف هعيفش انأو هتيلخو هنلزع مث هتيلأو
 7 60 هلم ىلا هدرو هنع ىقعف ٠٠ هتدفأ ام'”يوتنو هتعدوأ ام عيضتف كيأر نسح

 ' كلذ يملا نب ديعس ىلا اكتنف ءالوم ديبع نبا ىلع كلملا دبع نب ناولس بضغو لاق
 ” هيطتقت امع هردق عفتري ىذلا عضوملا يف نيتمؤملا ريمأ ناف دعب ان عملا تكف

  لجرنم ينام لطو لاق ٠ «هنعيضرف «٠ نئيسملل ةعس نين»ؤملاريمأ وفع يفو هتبعر
 ؟ كدعول ارظتن» قتكم فندم اه]* < هيلا . كف: ضعس هللعمو اهضعب هل ىدتق ةجاج

 ا ليما تقلا ةحب حن ال وأ ةئينه م لا جاتحم ةجاحلا بحاصو كدفرل ا

 ا ل كلك قر لب رطلا لظال جنح

 ؛قاطمكحادتمابفاسل فصنف ةفصن تقثؤأ ند م

 قاوم سأيلابركشلاناسل ىتابو 2 ىبتكرتقادع زجنت /تنأ نإف
 . ةدايزلاهل عقشلسإ ةيض ىنب ن« لجر يف نوم ًالاىلا ةدعسم نب ور 0 ٠٠لاق

 0 ؤملاريم اي نالف يف عفشتسا دقق دعب انآ ١» انو نت ان لجو هزم ىف
 "لع 1 نينمؤملا ريمأ نا هتماعأو هبا نوقزتري مف ةصاخلا نم هئارظنب هقاحإ يف ىل

 1 ا هلا تكف :: .مآلاسلاو ةتعاط ىجدعت كلذب هئادتيا"ىفو نيعفشتسملا ٍبتارم ف

 ا تتكولاق :: امهماع كانفق وو امهلا كانبجأو كسفنل كضيرعتو هل كحيرصت انفع دق

 7 نمو نينم ولا لا قاتكا : ديلا ىلع هفطعتس ااتك نومألملا ىلا ةدقس قعورع

 ' دنج ةعاط هيلع نوكت ام نسحأ ىلع دايقنالاو ةعاطلا يف هدا"وقو هدانجأ نم ىف

 - يمأو مالكلا اذهقح نيضق أل هللاو نومأللا لاقف :: كارا لح ,ميقاذ رأ ترخأت

 0 نومألا ىلع نشيرق نيقاهد ءانيأ نم لجر مدقو لاق. :: أ ةيناهل مهئاطعاب

 | يف لصوت ةدعسم نب ورمعللاتفنومأملا نمأ جورخراظتنا لجرلا ىلع لاطف هنم تفلس
 | 0019 ناتمبت لع كل نوكت اهتكن ىذلا_تنأ نوكت نينمؤلا 7 ارا دج ةعقر

 3041 نذأيو .هنجاح ءاضَع لطلا مل نودع ,د[ كم نأ نيسؤلا ريمأ ىأر نا

 كالحلا ءاوتلا ع 010(



 اوال موق هيلع بئوف ةّرمب هب تجاهف قرطلا ضعبب ةمقلع وبا رمو لاق ** عضوملا

 لع نواك اكشن مكل ام لاقف مهتديأ نم تلفأف هنذأ ىف نون ذؤي مث هماهبا نورصعي

 ةيدنهلاب هلكت هناظيش ناف هوعد مهنم لجر لاف ىعاومشنرفا نجت يذ لع ز5
 مولا نهفعو طزاقإا ذيل تعرلو 0 بضق ددشا ةمجحي ليل كالو ١

 مضوف اين اندر: الو امأ نحركش الو [زهت كضمو ارخلو كلطر ل نكلو 000

 فرصناو ةتنوج يف ها ماجا

 ب د ا ع | "3

 تامئاطلا. ىساحت

 سلو كالملادبع نب تيلولا ىلا ًابنذ تمذأ دق ٠٠ رييزلا نب ةورعل ىستلا 00
 هتمرح يدق نه عل نا لا ةيلآ يل بتكا اف ء يش هبضغ ليز :

 بولقلا هامات يذلا كوفع؟ لظن ومفتلا ةمرحال 3 تجول هنريرج ماظع 2 ل 4

 قّدُط طخس هطلاخيال وفعب كنم هل تقئوف كيلا ىب عفشتسا دقو بونذلا هب قلعت الو
 تركش دق ٠« ديلولا هنلا ىتكف * ٠ ةنعنلاب افاو ركشلا دحت كب يش قشلضر

 هلاثمأ 2 2غ كبتك عطقت الف و بحل م يددنع هلو كياع هلوعأ ه4دع توقعو كم || هتيغر

 تاركا كانه هللا دبعنب ةيواعم نت هللا ديعبتكو ..+ كرومأ راس قو

ّ 

 ينابقعا مَ ةريخ ريغ نم فاظان ىف مادا يأرلا ة ةع نبع نع علا ىنااع دقف دعب امأ

 ىف ان[ الف كتاقويرم كرخا ىسأبأو كناحإ يف كاوا :ىامطأق سند رع 0

 بفشك ءاشول نم ناحيبسف ةقث ىلع كنم هراظتنا دغ ىف.الو ًاحارطإ كل عم ءاحرلا ريغ

 ناللاكم طبعسو لاق + فالتخا لعاب رفا وأ فالتيإ ىلع انفأف كنف يأرلا حاضيإ

 زيزءلادبعنبر مح ىلا كلذ اكثف ةف وكلا ةطرش ع ريق 8 يطا: نب .نايرعلا لع كلما دع

 000 كس رابطإ نعو نامالا قوغ ةءامر هلا ممن ظفح نم نا * ٠ هيلأ يكف

 م 0 8-3 0 و عئاد دولا طفح ٍددوُملا ماع نمو با لا و حفص

 نأ ىل ع يغش وقمنا امو كلش لد ا ل كمعنأ نم ة ةمعن نايرعلا تعدوأ



 مئابلا رييغتو دعبأ راثكألا عم وهو نكمأ لالقالا عم ظفحلا ٠٠ مهضعب لاقو

 رمان لدوجو ++ لبقأ ن نصغلاةبوطر نمز

 انك الاخ لق قفا قولا فر عا لماع وه نانا

 كلذ عمسف 0 ىلع ةمالعلاكربكلا ىف يعلاو رجلا ىف 0 رغصلاىفوعلا«« لبقو

 لاقتك و الغش زنك أ هنكلو القع زك أ ريكلا لاقف فنحأالا

 ةقيغف هلا رشد درا ىصلا 6 2

 هلي نم ترص اىذلا دمت ارضان روم 2 00

 ماعلا ل ءملاعلا كلذكو ٠٠ 0 ةيلاو نقلا هل وهو 8 ملا: نع” ىدلاو

 ٍإ ترأل( اا دلل هك ل انام او ١ لع كابلاقو تل 00 0

 ْ 0 هعامطل هعابطو مهفأ ناسنالا نع ناين الا

 ني هذِض ©

 00100 ر.س ١ لآ ٠٠ لاقق بيبطلا نيعأ لغ ىوحتلا ةمقلع ونا لخد :ءلاق
 1 ميو وبري لزي يف قنعلا ةيأد ىلا ةلباولا نيب عجو ىنباصأف ةأسط "تئيطو ءيزاوجلا

 هبرشاوهاسغاف اقرقرو اًيرسواقف وخذخ من لاق« «ءاودشلدنع لف فيسارمشلا طلاخ ى

 للا لأ 21 امون لاقو لاك .» تاقام يرد 1 [ ذلك رهام رفا الك لاتق ءاع

 طارش ق0 رقرفلاذعأو اهف معأالف ةعمملا امأ هل لاقف ىردص يف ةرقو يلق يف ةعمعم

 اا اق انج ةللورلت ةهيرش نايرحلا نب ميطا لجو قاوالا :٠ جيب ريع
 ينعاب اذه نا هللا كجلصا رخآلا هل لاقف هيلع يبلغ دق اج اذه ىلع ىل نا رمألا

 ياضتقاالا مقليف ىناقلي ال وهف ةموانم هبطعأ نأ هيلع تطرشو الوح هتأنتساو ًادجنع

 نأ لاق ال لاق تنأ مشاه ىتب نفأ لاق ال لاق تنأ ةبمأ ينب نمأ مثيطا هل لاقف ًابهذ

 هبايث اوعزني نأ اودارأ اماف هبانث اوعزنأ كيلع ىليو لاق ال لاق برعلا نم مهئافك أ
 . اذه يف هكرتل عضوم يف بيرغلا كرت واف هوعد لاق لبعرم ىرازإ نا هللا كحلصأ لاق



 مم مم عم م ممم هرم م همم م هس دموع مم مم ب هوس مد »ل ههسم ع عامل مرهم مهم كه صم ع ممول مم ممم مم ل قمم مم ام اق معمل معلم ةيياع م علق ا مارا همهم ا ل تا ا ا ا مدا

 كتمعن لعجا نينم وما ريمأ أي ٠. نيك لهس نب لضفلا لاقو ٠ «. ءاقنلا لوط م :

 كلذك<الا كلذ 0 ال هللاو لاف لا 5 ةضاضغ ىف ىلا 1 2 كمدخ هوختوأ فاض

 لإ ا كي لا دلو كّمصأ اذ اك اج مأ كدب ا اب لاقف ين

 يدعسلا مدقو لاق < ةلئسملا ىلاسل نه قاطأ هب ةيطعلاب كادي لاق كلادب ام ىناس لاق

 ءانهدلا كلا تعطق دقيناريمالا هللا حلصأ 68 لاقف رفص ىلأ ن بلا نع كك ظ

 قكل وال لاف ةنارق وأ ةرمشع واةلنسوناتم !لبقلاق فيلا لق لبالا طاب] كيلا تار 1

 ةتحار لا غاص دوجلا ىلع نمي.
 ةبطاق قزمشلابْن ,هكلان المع

 يمص الالاق دقو * 9٠

 ممسأ ام لك أ 320 ظ

 5 3 َدَقَأَم 0 ماو

 ءيش لك ىلإ ىسفن نكلو

 هك 2 ---

 تعمج دق ام ظفح اان | الف

 02 نمعيضلا :

 ايعاو ًاظفاح نكت مل اذا ظ

 م و كموب مذأ ملئاحاهو دلي ناو كلذ له فاهم تقزاف الها و كتيأ 3

 لاقو ٠ ءاهذخأف هيلا تعفدف مهردفلأ ةنام دجوف لاملا تدب ىف ام ىطعي' ب[مملالاقف كدغ
 ع 9-5 0 2

 م ناتوحنم دوحلاو تن اف

 انءا رق مدن و تاطاخما هذه طفح 9 بدالا قف بغارلا لقاعلا يلع ب تحي دقو
 امعارق ن

 0 نم ظفحأو

 زمنقملا 1 نأ 20

 أ هعمج نم .

 ( نساحم ب 3



 1 نينمولل ربمأ زار للا ارا مقنع نك
 2 نيملاعلا يف يف هل المخ كب با

 ىلعذلو بنابو هناكرأ ت كاراوقو هيناعم تد ىذلا رعشلاهللاو اذه : ديشرلا لاف ١

 مل قاحسا لأ « مهرد فلانيسمحهيلا لمحا مالغاي نيعماسلا عامساو نيلئاقلا ها ا

 : : ىسمصالا لقب كلي تاكتك ١ [ ىرعش تجدم دقو كتلَص لبق فك ننمؤملا

 مالغ يلا رظنف ناويدلا موي تاذ نومأملا لخدو لاق « ىنم مهاردلل ديصأ هنا تماعف

 لمؤلا كتمعن ىفبلقتللا كتلود يف ةيشانلا انأ : لاق ٠ تنأ نم : لاقف مق هنذأ يلع ليج
 . عفريل وقعلا لجاتح ةسكلا ف ناسحالا : نوما لاتق , ءاحر نب نسحلا كتمدخل

 0 لاق هل ةيوق مهرد تلا قكام ىطعي و ةصاخلا بتارم ىلا ناويدلا ةيرم [:رع

 ظ 7 ةويداكشرلل ةيسوجما ىلع مالغ وهو لوس نب لضفلا دلاخ نب يحي فصوو ٠٠

 - مالغلا اذهّيلإ لخدأ : ًاموي ىحيل لاقف وماما ىلا ةمح لع لممف فرغم نحو هفأ

 هيلع راق مالكلا دارا فتقوو هيدي نيب لثم املف هلصواف هيلا رظنأ قح يمول

 ٠ ثعبنافءاباهظي رق نم مادق 7 ناك اخ كيم مرن يحب يلا ديشرلا رظنف ةوركهتكرداف

 0 ةدشكوامملا ةهارف لع لئالدلا نيبأ نم نا نينم لا رتمالا < لاثق ليس ني ليففلا

 آو ل هلآ اذه لوقتل كن وكس نك ل هللاو تنسخ : دشرلا هل لاقق « هذيل هله

 الإ ءَوَش نع هلأسي ال لعج م نسحأو نسحال هنا كعاطقنا دبع ككردأ كيش ناك

 1 3 4 نومأملل لهس نب لضفلا لاقو لاق .. نؤمأ 01 ىلا هّمضف ام دق هن كو
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ْ 
| 
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ْ 
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 5ك رخأتف اهذاذا ليجدت هدعو ناك دنقرمس نيقاهد تاناوس لهآ ضعبل ةجاح

 )0 ل1 ىلا كليف | كتبت ةوالح كلئاس وهو كسفت نم (5 ذم كدعول يه
 ظ - ةياهن نسلالاو مركلا قئاقحب بواقلا كل 'دهشت نيبلاطلا ركش ءافطصا ىلع ًاثح مركلا

 ْ؛ و مف .ريصقتلا ىف كذخاَو مويف ي رب اء ىنع ىلا وس ةباحا كيلا تامج دق : لاقق ءد وحلا

 7 وع ك1 لاق ًالوانتم لاومآلاربضحأ نم كاكصلا جار خآ يف ةدواعمو ا رامتسا ريغ نم مهل مزلب

 7 + . ديو ءانثلا نسح مهنم هل ميدي اهب هب ءانبلا نينمؤملا ريمال بجي مب تفرعم ىدجت ال



 2 هع مع امل نه نام هان انا  تاصصسوو دعبل هك همام ان اعاد م اها مربع ا مب داع تماس ه مه ما د اه همه هع هع هو ءةس مو عمم م هع 5 امال ةكفم همم هم سم م كانه ها ههه هرم م هه » هةه# م 22 8

 : : .دايزا ىلوم لاقو ... كلثم انبا كرت كيح كابآ هللا محر الق ك كسا تارا نم عا

 لاَقف « 1 ان اوذحا : لاقف٠ لوش ام : لاقف ٠ شهو رام انل اوذحنا رمل ام

 هاشم .ةوملا دع ن رمع ىلا نالجر مصخاو لاق :ء.ىناثلا نم ركب لوألا < 7

 او بجاحلل رمت لاقف نينمؤملا ريمأ اًعبْذوأ دقف اق : بجاخلا لاقف ناناحلب ١

 نسحأ ىلع ريمالا مكل ىضق : نحللا ريثك اكو ىسيررملا رمشب لاقو لاق .٠ امهنم ءاذإ دشأ
 0 6 جيلا لا ٠ اهويأو خرا

 تنك ام تيد نأ ىلا كنوأد ندل نم : لاق هباجأ املف ًاثالم همالغ ىعدف اي وحن ناكو

 :لاقف سم نب ذاعم بطلا هيوجرسام "مو .. عنصتو ينتئجو كنوعد ديري 2

 ا رار امل + عا لم نساوح لاق . انحتل هب وح رسأم ان

 5 هتجأف هرم لاق كل ماب لوقأ نأ 0 ال ينارت

 ثاطانلا ساكت 1

 لخدذإ هدنعوه انيش نآوسه نب كملا دبع ىلع لخد هناءءذن رقلا نا نع ارح

 ؛نيئمّوملاريمأدلو 7 لاق 3 نم ّؤملا 0 ةيشفلا ءالؤه نهد َ لاقف هيلع كلملا دنع وش

 ٠ كيبأ يف كل كراب م كيف مط كرابو كيف كيبال كراب مك مهف كل هللا كراب : لاق

 رهوجل هل رمأ دقو سابعلا ىنال ةزمح نب ةرامع لاقو لاق .. ًارد هاف نحشف : لاق '

0 

0 
0 

 نرصت كماعنا لغ كركش اندرأ نيل هللاوف كرب و نينم عملا زيمأ اي هللا كلصو# سفن
 ىلدوملا مهاربا نبقاحسأ لخدو لبق 6 كيلزنم نع انه هللأ رصف 1 1 هيو 7 1

 لاق . كلام : لاةؤ ديشرلا لع
 هع

 ُليلق نيملعت دق انك ىلامو 3 رثكلا' 0

 ' ليبس هيإإ ام ئث كاذف ي رصقا ابل'تلق خباب ةَرم



 لوضف نءو مزاتيتلا قوةحال ضرعتلا نم كلذ يف ام عم كب ة”راملا ىلا رظنلاو كباب ىلع

 مهقالخأو ةدسافلا مهناعمو ةطقاسلا مهظافلا روض نمو سانلا راغص ةسبالمو رظنلا

 . ةدافتسا عم لصأألا زارحاو ةمينغلاو ةمالسلا كلذ ىف ناكل ةمومذملا مهتااهجو ةيدرلا

 لاا ضو احل را دانعاو يبا مس نع كلفعي ها الا كلذ يف نكي ل واو عرفلا
 باتكلا ةلجو ٠٠ ةذملا مظعأو عدلا غبسأ هبحاص ىلع كلذ يف هل ناك دقل هيهتشت ام لكو

 دا ىف ةرقك امك هلا ا الجاو ااتك ناك ناو هال "لع اع نياق هقرو رثك ناو

 را نراارب بعدي كالو نيدتتلاو ةناحلاب ةقرعملاو ماك الاو ةحيرمتلاب رعلاو

 .:ردحأ نوتكيو نوبتكي ام ندحأ نوظفحيو نوظفحي ام نسحأب نوثدحتب سانلا
 اراتخمألا عمستالو يرثال كناف لاحرلا ءاوفأ نع هذخل د تريح! ناك نوع

 بول #هريغشاريههنا معلا ب تاط اق نيقان جاي .٠.كبال ن اهتل لاو 1 امو اواؤل

 :., حزعازلا لاقو ٠٠ بولط. سانلا يفو سانلا . ءر. ظح سفنو بولغم ريغ ٍنيرِقو

 اذأ -. لاقو + ين وهال, هضعب الو لاجرلا نب 0 "الاء كال كل د تدألا

 "اا 2 نوناللا ةءذيلات ب نوصنت لقو ١ طئاخ قولو يدك هاد تعش

 أعناق ا نأ ىو ىل رين تدالل الاظ تومأ نال هلاون: لاق تدالاو علا باط

 كب ةاما تندحام : لاق كلذ ف نمسح م ىلاذ : لاك ليج

 «هدض )ل
 نصل كلما دبع نب ديلولا ناكو .. هناسلن م حاصأ ًادبع للامر عوفرملاثيدحلا

 لاقكةخ نمو لاَقف نينمؤملاريمأ ب ينتخ ن٠ ينمصأ ١ لاقف اموب "يبا عا هيلع لخدف

 5 ل نينمؤملا ل را ع نإ ل هنا فعال 1 نم لجو

 7000 كنريخأ تنك ىذلا وحنلا لاق اذهءام رمعل دل ولال اتق بانلان اذ وه لاقف كت

 دقفأ ٠٠ لوهان ذؤم ”ىبارعا عمسو لاق .. هماعتأ تح سانلاب لصأ ال يناف مرجال لاق

 |0017 الا انآ ٠ «دايزا لجو كاقو لاق. ءاذام لبعفت لاقف فا وسر ادم نأ

 اء 51 نم تميم داو لاف انابأ نم انمثا ريم يلع انيصغ انيخأ ناو كله



 هدضوس ناو هفالخو لكشلاو نيمسلاو ثغلاو عيضولاو عيفرلاو بئاغلاو دهاشلاو

 مرتو ىتوملا نع قطني رج يفلقن ةطورو ندر لمح ناتس تاازاقديو
 نمو الا كم نما عوبت اع الإ وطتن الو كلموتساألإ !ءانيال ني عل نق ل

 زرع راح رعأ الو ةعيدولا كازا ع هدي هولا لهتحلا و نقلا كان 3 ١

 الوتباتعو ةنامك رولا انحاخ الو عضخأ انو عوطأ ايفر الو فضنأ ًاطالخ الو

 الو لادج ىدِعَرأ الو بشل كر الو ءانم 1 دعبأ الو اماربإ الو الالمإ لق

 ةرجشالو انا لجأ الو ةاناوم نسحا الو انايب *عانالو:تاتك ن لاتق نك ١

 نمنابإ لك ىف دجوأ الو اكاردإ عرسأ الو ىنتحم ب مرقأ الو ارم تطأ الوازع لولا

 عمي هدوجو ناكفإاو هنع صاخرو ةدالام بارقاو مد هاد ىف اهاكل رعأ الو تاعك

 ةقيطالا ناهنذ ألا دوو ةحئيسملا لوقعلا راث 1و ةبيرقلا مولدلاو ةبجتلا ريسسلا ف
 ةيضاملا نورقلانعرابخالاو ةءيكدلابراجتلاو ةعدقلا سهاذملاو ةعيفرلا 2 3 8

 َتْئشنإرئازب كل نءو ٠ ٠ باثكهعمج ام ةذئالاّتألاو ةرئادلا لام الاو ةحزانلاداللاو
 كضمك اكتم تاكو كلان: وزن كنزا تئش نإو ان ةدزوو اغا 0

 كلعالئذلاقيفرلاو كلغ ال ىذلا قيدصلاو كيرطب ال ىذلا سياجلا وهباتكلاو«

 جارختما ديريال ىذلا بحاصااو كئطستس ال ىذلا راخاو كديزتسي ال ىذلأ عمتسملاو

 هيف ترظن نإ ىذلاوه با:كلاو٠ ٠ قافنلاب كءدخبالو. ركملاب كلماعيالو قلملا كدنع اه

 كفن حو كائافلأ تيفو كلانس هوجو كناسل طباو كعابط د حبشو كيلا ١
 يفو راهلاب ةتعاط ليال كعيطي' كولملا ةقادصو ءاوعلا مظعت كحيدمو كردصر معو

 ةدادلأ هنع تعطق ناو: كرقحي مهلا ترقتفا نإ ملعملا وهو رضا يدتعاطل 01
 كياعٍبلقتي مل كئادغأ عر تره ناو كتعاط عدي مل تل رع ناو ةدئافلا كنع عطش |

 ءاودلا سلخ ىلا ةدحولا ةقحو هعم كترطضت مل لبح ىتداب. هنن ًاقلعتم تكا 1

 لازيالباتكف رظن مهليل تاءاس تايافكلا باخأو مهراهن غَّرفلا هب عطقبام لثمأ نإو

 "ترو لام ريمكو نيد حالصإو ضرغ نودو ةءورمو لقعو هب رح يف دايدزا هيف مط ٠

 سواجلا نهكإإ هةعنم الاكيلا هنادحإو كيلع هلذف نه ْن 4 لولو ٠ ٠ماعنإءادتناو 4 ةمنفتمو ّ



 . هلومح ماي لمعلا ىف طرفي نم مهنمو :٠ ةيلهاجلا ةيحو ءافخسلا بتكو تاموصخلاو
 باطل ءالؤه مع تك ترحم امل اهناسحوبتكلا دايج الولو .. هنس ةنادحو هركذ كرو

 للا راع باو رك نأذ لهطأ لاح نم تفاو”تتكلا بخ ىلا تعزانو علا

 .نع رابخإلا نكميال نوكي نأ ىسعام لاجلا ءوسو ةقشملاو ررضلا نم مهلع لخدلو

 ريغ ساعنلا ىيتغ اذا لوقي مهلا نب دمع تعمدو :. ريثكلا مالكلاب الإ. هرادقم

 ل ورا رد لإ ةحرأألا ياوقالا ىزازتعاب فجاف اباتك تلواتت موبلا تقو

 كر ”اراياتك تاس اذايفاف مدملا :دعو زاجلا' قيم ن» ًاطاَمإ دا نيتلا زعو

 ةعاس دعب ةعاس هيف رظنأ لازأ الف الدب هب غبأ مو ًاضوع هيلع رثوأ مل هندْئاف توجرو

 هللادبع ناك ةحاد نبا لاقو .. هلبق نم ةداملا عاطقناو هدافنتسا ةفاخم هقرو نم ىتب ؟

 راثلا 0 رقم لزاق  سانلا نلاخأل تالا تن ءرع نب هللا: فبع نت نيرقلا دنع نا

 000 13 ل لوا رز 1 الاظ كلذ نع لعسف زرع تاتك هذي ف انا زال ناكو
 تسلا ارادح هل قيدبم ىلا تادككلا دهن ىدحاو دولا نت رسأ الو ناك نم

 ىراوعلا اهدسفت ال ”نكلا ىلع وبرتو قاقنإلا ىلع وكت هللا ك زعأ هذه قيده .. هعم

 ايندال حاصت رضيلاو رذسلاو راهلاو ليالا يف سنإ يهو بياقتلا ةرك بقلم الو

 قددص ميدو عواطم ثادحو دعاسهصاسق ةدحولان م عنو هولا كلا و

 ةو01] نيلح تاتكلا ١ رخآ لاقو ...ءاملعلا نيتانبي تتكلا ءاكتملانضعن لاق ٠

 بتكلان ءالإمزاكملا تيهذ٠ ٠ رخآ لاقو .. ةنؤم الب سيلج باتكلا ..رخآلاقو .. هل

 ةدمعلاو سداجلاو ةدكملاو رخ ذلا عن باتكلا كوتا لج حلا ا (اظحاخلالاقإ

 ةفرعملا عنو ةدحولا ةعاس د منو ةفرطلاو لغتشال منو ةهزتلا عنو ةرشثنلا عنو

 كو تايكلاو + لئزلاو نزولا ماو ليمزلاو دج نيرقلا منو ةبرغلا دال

 ناك تح نإو لقا نة تعأ 2 ا الو حش ءالاو طراج ودم كفارطو انج

 ظعاؤي .كل نءو هظعاوه كتجشو :هرداون كنتم تش ناو لئاو نابحس نم غلب 5

 ”ومرافو يدنه ىورو "ىلا عا تيطنب كل نمو سر قطابو كتاف كسانبو 4

 رفاولاو ضتانلاو رخآآلاو لوألا عمجي "”ىش كال نمو عمم بيتو دأوم دو ”ىلانوت



 نكن نك را كسر ا مو هتلخت ىلا قسأ +( هادشالا و١
 دسح اذا دساح نمهؤالكي هللاو توملا نداح نم ا كذا هستخو بتكلاو

 بتكلاو بالا سام

 ءاتيو رخل سإءاتب ورش هزل لا لثم نودع ويلا ورا لااع  ايع مجعلات ناك

 بتكلابت دف وناينبلا ف مجعلا كراش ب رعلا نامل » ٠نوص+لاوندملاوريدتسلاو نئادملا

 رمصقودرامرصقو ب رامرسصقونا رة بعكو نادم ناينلا ن.ءاهلفران آلاو رعشلاو راجل

 ” ىلع رتاملل اديه دشأ ب تكلا فينضتو : ناينيلانمكالذرتعو هرثلا قلي 30 |

 عقب قاب باتكلاوهموسر ىنعتو سردي ةلاحم ال ءانبلان آل ناينرلان م روهدلاو مايآلا
 ليصحت ىف غابأ وهو ديفتس.هيف رظانااوديدجادبأ وهف ةمأ ىلا ةمأن ءونرق يلانرق نم

 ةراجحلايفاشَعو روخصلايف باتكلا لعجب مجعلا تناكو :: ريواصتلاو ناينلا نهر .-

 ناك اذا روفحلا وهزاك اعرو ءىتاناا وه باتكلا ناك اعرف نابنبلا ىف 1 ةقلخ و

 فرش ءايحا وأ اهعفن ىيعري ةظعوم وأ مظع مآل ًادبع وأ مسج ىعألا خيران كلذ

 دنقر مس باب ىلعو ناوريقلا باب ىلعو نادمت بق ىلع اوبتك اك هركذ ديلخم نوديري
 لأ نووي اهلا ىلعو در هلا قاب الا لعو رقشملا نكر لعو ترام در ل

 روثدلا نم عضاوملا دفنا ىف طخ نوعسف مولا دما كولا ةرووشملا عضاوملا

 الولو + روهدلا هجو لع ىني الو هب يعنم هآر نأ ردجاو سووا 0

 رك ذلا ناطاسنايسنلا ناطاسباغلو علا ريك أ لطبل ةنوذملا بتكلاو ةظوفحلا مكحلا .

 الواو ::عفنلا رثك أ انمرحل كلذ مْ لولو راكذتسا عضوم ىلا عزفم سانلل ناك امو

 هريس عازنأ نم ٍتنّودو اهنكح بح نم تذدلو اهتكيف لئاوالا ان تر

 انكردأو مهرشك انأيلق ىلا :انعمك قاغتسم لك اني انحتفو انع تاغاماو طش قا

 اريلاو ركملا تاحاو اتلاود رعلا لهأو هنم انظح َسْحيدقل مهب الا هكردن نكت ملام

 نا قو ءافللا لا ءانيع ال ير 0 للملا جراخ 5

 ءارملا تان" نقكاو ءاميففلا .تدارعأ بتكو يهالملا بتكو .ءاحياصلاو ءاف را 5



 يلا

 نيعمجأ هلاو 5- انديس هلوسر ىلع هللا ىلصو نيلاعلا "تر هلل دجلا

 هقفلاو نيدلا ىف نقتملا مكحملاباتكلاتفلا امر ينا**ظحاجلا رحب نب ورمع نامءوبأ لاق

 1 ىلإ هسناو ةمكجلانونق راسو ءاكحالاو جاركلاو تطحلاو:ةريسلاو لئاسرلاو

 هتحاصنوهتعارب نوف رعي مهو يف بكر ملادسحلاب علا لهأ نم ةعاج هيف نمطلا ىلع ًاطاوتف

 ريخأتلاو ميدقتلا ىلع ةردقملا هعم كلل ًافلوم باتكلا ناك اذا مهنم اذه نوكيامرثك 0

 منكم نافةماتغملا لبالا جايتها كلذدنعن وجاتهي مهناف بيغرتلاو بيهزتلاو عفرلاو طحلاو

 ناك ناو 0 ىذلاوبف هل ىفلأ ىذلا ديلا دنع باتكلا كلذ طاقساىفةليخلا

 اوقرس ةليخلا مهتزجعأو ًانطف اقذاحو ًاغيلب ًاسيرقنو اباقن ًاريرحن باتكلا هيف فلؤملا ديسلا

 نإ هيلا اري ءرخا كله ىلا ةويعاو 05 هشاوح دج ا ضأم اوفلاو باتكلا كلذ ىتاعم

 وه ىذلا باتكلا تفلا اعرو «٠ ىناموسومو ىلإ انوسنم ا هومذ دق مهو

 نإ 0 ةرمصع ىنهد نم ىلع ةلخلاو ىربغ مسا هحرتاف هظافلأو هرناعم قى هنود

 ءالؤه هبشأ نمو ىناتعلاو دلاخ نب ىو ةمكملا تدب بحاص سو لياخلاو عفقملا

 ىحأ نك يذلا باتكلا لع نودعاطلا مهنايعأب موقلا كئلوأ قي بف بتكلا قلؤم نم

 هنوريصيو مبطوطخم هنوبتك,و "ىلع هنءارقو باتكلا اذه خاستسال باتكلا اذه نه

 مهتك يف هيناعمو هظافلأ نولمعتسيو هب نوبدأتيو مهني هنوسرادتيو هب نودتقي ًامامإ

 66 نأ ةساير هب مط تبنتف سنجل كللذ بالط نم مههريخأ ىنع هووريو مهااطخو

 نساحلاب هدمسو باتك اذهو ٠ ىيلات 3 بسب ملو ىمعاب مرتي م هال هيف موق



 هي ىرصبلا ظحاملا رحب نب ورم نامثع ىبأ

 ( ه ؟ه6ه ةنس ىوتملا نجلا لح مامإ زر

1 
 ١ و ا ب ب ب ب حس

 : 01 ب ىلوالا ةعبطلا
0 

 هي سل لس

 يي ىدنفأ اضر ىلع لضافلا ةقفن ىلع ف 8
 52 رصع هيخاو يتكلا ىجاخلا نيما دو ىلاما يجا دمحأ ( ةرادا ) م

 دس هت زج جموس

 ه5 « ىنكلا ىجاملا نيمأ دم هحّيحصتب ىنع 2
 | ةرهاقلا ليز ىطيقنشلا نيمألا نب دمحأ خخيشلا ذاتألا ىلع هسارش 89

 ىلاغت قا هليفح الاح 8



3 

 ْش لا رع كبل نسما وأ لاقو ةوةجليطا ثم ل تو 4 ناك عم كد ير

 ودعلا تامو قيدصلا تاف نوننلا نيرا اوقاست

 'ىبع فين دقو ة لال الو نينو وا نسخ ةنس مرجلا ريش ىف احاول ةذؤ تناكو

 تافؤللا تاون نم ارصخ ىهتنا ىلاعت هللا همحر ةنس نيعست

 يجماحلا نيمأ د

 كلا

 ْ ظ



28 
 خصل د دل عع عع اه كم مح بس صل ص حمص يوسع حسم محم مت اسساس م مدع مع

 نحأ 1 ضرإفلا ضرقوا سب اللا تيورمتلاو وأ ل اههدلا ىقكلاو لد ١
 نأ دادشإلا قىدسح ىلع تكل هيض ص قى لوشإ ناكو هدر ةدشو ني ند هب

 يناح اا لو تاكو ا ذحأ 1 تال أ نو ىلجرب كخأ ًادراب تاك أ

 هب سم وليف. سرقنم نيألا يناح نمو هب تماعاق:ضيراقملاب ضرق واف جولفم رسألا
 دشني ناكو ةنسزوعستو تس يلءامدشأ و اهعم لوبلا يلحرسنيال ةاصحىبو تملال بايذلا

 بامشلا مايأ تنك دق م” | خيش 0 وكت نأ وج 1

 كلا نع دريقلط سرد فوم نت تاط كد 33

 ينأ يف لصتا مث ىلاعت هللا ءاشام اهب تّقأف دنسلا تداقت تنك لاق ةكماربلا ضعب ىكحو

 عمسف فراصلا اهب ينأجفي نأ تنشف رانيد فلأ نيثالث اهب تبسك تنكو اهنع تفرص

 ملو ليقاثم ةثالث ةجايلها لك يف ةجلراها ىفال ! ةرمشع هتغصف هيف عمطيف لاملا ناكك

 هنأو اهب طحلطا نأ ترش ةرصتلا ىلإ تردخماو ربصلا تق ىف ناكل

 هتعرقف فيطل رادبايىلا تيضفأف هيلا ترصف هتافو لبق ها رانأ تببحأف لافلاب لياع

 ىلا رظظنلاب رسأ نأ بجأو برع لجر تلق تنا نم-تلاقق ءارغص مداخل الإ 7

 لئاس باعلو لئام قشن عنصت امو هل يلوق لوقي هتعمسف تلقام مداخلا هتغلبف خيشلا

 زاتجا دق لجر اذه لاق هتغاب اماف هيلأ لوصولا نم دبال ةيراجال تلقف لئاح نولو

 يل نذأ مث 1| نع اردق لوغأف ملاوم: لش أ رأ نأ بحأ لاق تلعب عمسو ةرصبلاب .

 هللا حر لاقف هل تيسنناف هللا ءازعأ نوكتت نم لاقو اليم ًادر درف ةيلعت تماسو تاخد

 مهب رينا دقلو ةنمز "الامر مما تناك دقلف داوجأألا ءاحمسلاكءانآ وكفالسأ ىلاعت

 0 نم ًائيش ىندشنتت نأ كلأسأ نأ تلقو هل توعدف ايعرو مط ايقسف ريثك قاخ

 . نا يندشنأف

 يرق ف لسور ىلع تدشم مناطق لاحر ىلق نع نيل

 اهيوتم وحوش وقنم مهبف - ةقوروص قا شلال اذن ل

 ناف لاق ال تاق'جئانلهالا هعفنب اجوا#فم تيأوأ قفا لاق زيلهدلا تبراق اماف تضبم 17

 ىلع هعوقو نم ًابجع:ت٠ تجرخو 8 تاقف هيلا ثعباف ينحف كعم هي ا 8
 ٠ :  5 2فب : 0

5 : 1 : - 
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 ف هفرو عمم قدمو م ةررعع ءرجعف عع عم ع عمق م عع عع عع م عفر ع مع ع عمق مع عع عز معمم دبع ل عروب روت ع في رع زف اذ ري تضخ ضخ حابس احب ع ان تاع اعل ع انس يب م يا با ع اقلاع فعل ا ا

 كتف الاو نيذه لعف نع يلب اندح ىو فرعا لاق مث امهىمأ هلاهو كلذ

 صصقلا هياع ٌتضرعو اموب ملظملل دعقدقو كالملادبعنب ديزي ثيدح رض لاق امهب
 ةلالثأ قينغت تح ةنالف هتيراج هيلا جرخم نأنينمؤملا ريمأ ىأر نا ايف ةصق هب ترف

 لوسرلا عبنا مث هسأرب هينأيو هيلا جرخي نم 031 كالخ نم دب ري طاتفأل لع فا وصأ

 ىدذلاام هل لاق هيدي نيب فتوااماف هلَحادَأَف ل اجرلا هيلا لخدبب نأ ع زخآ الوسر

 قبيل تح سوللاب ءمأف كوفع ىلع لاكتالاو كملحب ةقثلا لاق تعنصاف ىلع كلمح
 ىنغ قفلا اط لاقف اهدوع اهعمو ةيزاجلا تجرخأف ىعأ مث جرخ الا ةيمأ يب نم دحأ

 ظ ل معمر ادق تنك نا# ..لادتلا: اذه ضمن الهم مطافأ

 ْ ينغ لاقف لق ديزب هل لاقف هتنغف

 ظ لوقشم كتعىتإ قربلا اما - "هل تلقق ا, دحم قرتلا قلأت

 ظ ةيرش متسااف هب هل سحق تا لطظر. يل ا يالوماي لاقف لق ديزي هل لاقف هتنغف

 ظ هللان] ) دير لاق تاق هغامد لع هن ىمرف ديزي ةبق ىلعأ ىلع ب و

 | ل لا درأو ىراع هلا جرخأ يأ نط لهاا: قح الا ءارثأ (نوعجار هيلا اناو

 ” اهنيدنع اوقدصتو اهوعيبفالاو لهأ هل ناكنا هلهأ ىلا اهولمحاو اهديب اهوذخ ناماغا

 | راد دلو ف هريس ىلإ ترظن راَدلا تطسوت املقدلخأ ىلا اهكتاوقلطناف
 ظ تدشنأو مدا نم بسه تناذخ نطملا

 توم الب قشع ىرخال - [نيحه تسيل .اَقشَع تامنم

 وبأ لاقو ٠٠ قلص لوكا ود نع يرسف تناف اهغامد ىلع ةريفملا يف اهسفن تقلاف

 ركذ ىرخ ريزولا ديمعلا نب لضفلا ىنأ ذاتسالا ساجم انرضح ىفاريسلا مساقل

 لجرلا جرخ اماف هنع ريزولا تكسو هن ىرزأو نيرضاحلا ضعب ةنم ضفف 0

 ل لاقف هلاثمأ ىلعدرلايف كتداع عم هلوق ىف لجرلا اماه نع ذاتسالا اهأ تكس هل تلق

 .راصو اك اوبل هل تنببو هتفقاو ولو هلهج ىلع هكرت نم غلبأ هنلباقم يف دن أ

 ٍْإ ةحلفتسا مو ا ا بدألاو الوأ نتملاياو ظحاحلا بتكف مساقلا انأإي اناسنا كلذ

 3 لا هقتيسلوللع ناكف ا هي دل ديلا ناكو كلذإ
- 

 و
 0 ه



 <« فلؤملا مر 9

 يرصبلا ظحاحلاب فورعملا يللا ىنانكلا بودحم نب رحن نب ور#ع ناهعع وبأ وه

 ةقرفلا بسنت هيلاو نيدلا لوصأ ىف ةلاقهت هل نف لك ىف ٌفيناصتلا بحاص روبشملا ملاعلا

 فورعملا يخابلا رايس نب مهاربا قاحسا ىلأ ذيمات ناكو ةلزتعملا نم ةيظحاجللاب ةفورعملا

 اذه اهعتمأو هفيلاصت نسحأ نمو عرزملا نب تومي لاخ وهو روبشملا ملكتملا ماظنلاب

 ناكو ًأدج ةريثك يهو نيستلاو ناسلاباتك كلّذكو ةبيرغلك هئف عج دقلف باتكلا

 ظوحبلاو نيتظحاج اتناك هينيع نآل .ظحاجلا هل لبق امناو قلحلا هوشم هلئاضف عم
 برداتل لكوتملل ترك ذلاق هنأ هرابخأ ةلمح نمو كلذل يقدحلا ًاضيأ هللا ناكو ءوتنلا

 تجر ىنفرضو مهرد فال | ةرشعب يل آف ىرظنم عشدتسا ين آر اماف هدلو ضعب.

 ىلع ضرعف مالسلا ةنيدم ىلا فارصنالا ديري وهو ميهاربا نب دمم تيقلف هدنع نم
 مث ىلا انها اماف ةقارحلايفانكر ف ىأر نم رسبانكو هتقارحىفرادحتالاوهعم جورخلا

 تنفق ةداوع تعفدتاف .ءانغلانيعأو ةراتس يصن .لوطاقلا

 باضغ نحو انرهد يدق باتّتعو شق مويلك

 بابحألا اذكءا واحلا ذنوج اذ مهتمدخ نإ ىردش نإ

 اثوربصيف نوعطقغيو ن 0ومرصيو نورجمي ؟
 ةراتسلا ل اهديب عم رصو نوعنصحإ اذكه تلاق اذامن وعنصيف ةداوعلا اط تلاقف لاق

 ىف اهيهاضي مالغ دم سأر ىلعو ءاما ىف اهسفت تقلأف رق ةلقافا 6 تورو اكس : ١

 دشنأو ءاملانيب رمت يهو اهملا رظنو عضولا ىنأق ةيتي هد ويزلاا

 انيماعت ول اضقلا دعب ىنتقمغ ىتلا تنأ

 كمت ماظعتساف ايري ٍ اصاخ مت ناقنتعم امهب اذاف ةقا رخلا حالما راداف اه ربآ ىف هسفن ىقلا 3
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